
 
 
 

EKL-KKK päästealade töögrupi koosolek 

29.12.2017 kell 18.15-20.50 Lido, Mustamäe keskus, Tammsaare tee 104a Tallinn 

Osalesid:  

Töögrupi liikmed:  

Aili Kivinurm – EKL, EKL-KKK eestseisus, EOKK 

Monika Rusing - FCI päästekoerte töökomisjoni liige, EKL, EKL-KKK, EOKK 

Margot Luukas – EKL, EKL-KKK, EOKK 

Kadri Viljalo – EKL, EKL-KKK, EOKK 

Külalised: Kris Heinsoo (EKL, EOKK), Ene Sikk, (EOKK, EPKÜ) 

Päevakava: 

1. FCI-IRO IPO-R uute reeglite kavand 

Monika Rusing tegi sissejuhatuse ja tutvustas reeglite kavandile tagasiside andmise korraldust ja 

võimalikku edasist reeglite käsitlemist FCI ja IRO poolt.  

Koosolekut protokollis Margot Luukas. 

1. FCI-IRO IPO-R uute reeglite kavand 

Inglise keelne IPO-R reeglite kavand (142 lk) saadeti riikidele laiali paralleelselt nii FCI töökomisjoni kui ka 

IRO poolt tagasiside andmise tähtajaga kuni 31.detsember 2017. 25.novembril 2017 saadeti kavand 

tutvumiseks ja ettepanekute tegemiseks kõikidele EKL-KKK liikmetele, kes on märkinud, et soovivad saada 

päästealade töögrupi infot. Kutse tagasiside ja esitatavate ettepanekute arutelule saadeti 21.detsembril 

2017 ning ühtlasi pikendati veel ettepanekute esitamise tähtaega 26.detsembrini 2017. Samuti on IRO 

edastanud kavandi kahele Eestis tegutsevale liikmesorganisatsioonile Eesti Otsingukoerte Klubi ja Eesti 

Päästekoerte Ühing, kelle liikmetel on samuti võimalus kavandiga tutvuda olnud. Kirjaliku tagasiside ja 

ettepanekud kavandi osas esitas Margot Luukas, samuti esitasid koosoleku käigus oma ettepanekud 

Monika Rusing ja Kadri Viljalo, millest käesoleva arutelu läbiviimisel lähtuti.  

Koosolekul osalejad tõdesid, et reeglite kavandi inglise keelse versiooni tõlke kvaliteet on kehvapoolne 

ning tundub, et tõlkes on mitmeid nüansse kaduma läinud või valesti ümber sõnastatud. Arutelul vaadati 

kavand üle lehekülg lehekülje haaval ning arutati tekkinud küsimusi ning asuti seisukohale sõnastuse 

muutmise või täpsustamise vajaduse, uue ettepaneku tegemise või vastulause esitamise osas. 

Kokkuvõttes arutati läbi ja otsustati esitada 49 ettepanekut, millest 42 ettepanekut on suunatud reeglite 

kavandi sõnastuses esinevate vigade ja ebatäpsuste parandamisele ning sõnastuse täpsustamisele ning 7 

ettepanekut, mis sisaldavad sisulisi muudatusi või väljapakutud kavandi versioonis pakutuga 

mittenõustumist.  

Peamised arutelukohad ja probleemid: 

1) Suurima probleemina nägid arutelul osalejad katsete osalemistingimusena seatud nõuet 

koerajuhi ja koera kindlustuse kohta tõendite esitamist korraldajale, mille tõttu ala harrastamine 

Eestis võib saada tõsiselt pärsitud kuivõrd ühegi koeraspordiala koolitusala eeskirjad 

kindlustamise nõuet ei sisalda. Samuti ei ole Eesti koerajuhtidel võimalik koeri kindlustada 

välismaal võistlustel osalemiseks ning üle 8 aasta vanuseid koeri ei kindlustata ka Eestis, kuna 



 
 
 

puuduvad vastavad teenusepakkujad. Seetõttu otsustati teha ettepanek antud nõude eeskirjast 

kustutamiseks või ümber sõnastamiseks selliselt, et lähtutakse vastavas riigis kehtivatest 

nõuetest. 

2) Otsustati esitada ettepanek loobuda B-tasemele registreerimisel seatud kahe A-taseme tulemuse 

nõudest, mis peavad olema sooritatud vähemalt hindele „hea“ ja kahe erineva kohtunikuga. 

Arutelu käigus leiti, et kuna sobivuse V-katse muutub kohustuslikuks on koer juba vähemalt kahel 

korral pidanud eksamil osalema. Samuti ei ole põhjendatud kahe erineva kohtuniku nõue, kuivõrd 

katseid toimub vähe ja paljudes riikides on kohtunikke vähe, kes katseid hinnata saavad. 

3) Otsustati esitada ettepanekud ka kuulekuse ja osavuse harjutuste järjekorra loosimise 

protseduuri osas, kuna reeglites pakutud lähenemine on ebaotstarbekas ning põhjustab asjatult 

segadust nii korraldamisel kui hindamisel ning tõstab katsete läbiviimise ajakulu. Loosimine ei ole 

otstarbekas, kuna kõrvalkõnni ja püsilamamise harjutused on reeglitega määratud ning samuti 

osavuse takistuste plokk. Loositavate harjutuste arv on nii väike, et loosimine ei ole enam 

otstarbekas. Otsustati teha ettepanek, et harjutuste järjekord loositakse katsepäeva alguses ja 

see kehtib kõikidele osalejatele ühetaoliselt. 

4) Arutati ja otsustati esitada ettepanek loobuda distantskontrolli harjutuses asendite järjekorra 

loosimisest B-tasemel. Arutelust osavõtjad leidsid, et kombinatsioon, kus käsklus „istu“ satub 

2.asendiks ei ole koera jaoks loomulik võte, kuna koerale, kes jookseb täiskiirusega koerajuhi 

poole, ei ole võimalik üheosaliselt anda käsklust „istu“, sest istuva asendi võtmine jooksu pealt 

pealt ei ole kooskõlas füüsikaseaduste ja koera loomuliku liikumise ning anatoomiaga.  

5) Eseme toomise harjutuses B-tasemel otsustati esitada ettepanek, et A-taseme harjutuse 

läbiviimise juhised rakenduksid ka B-tasemele (koerajuht saab valida korraldaja poolt ettenähtud 

viie erineva eseme hulgast). 

6) Kuna veepääste sobivuse V-katse osas on üks ja sama harjutus esitatud kavandis nii veetöö osas 

kui kuulekuse ja osavuse osas, siis otsustati esitada ettepanek nööri viimise harjutuse 

asendamiseks kuulekuse ja osavuse osas surfi laual sõitmise harjutusega. 

7) Kavand näeb ette mõningate uute takistuste kasutuselevõtmist (kiik, puusild, kettide otsas rippuv 

puusild). Takistuste osas on esitatud eeskirja lisas joonised ning sealt nähtud, et kettide otsas 

rippuv puusild „Swing“ on harjutuse läbiviimiselt väga sarnane senise liikuva tünnisillaga, kuid on 

oma konstruktsioonilt keeruline ehitada ja mõõtmetelt äärmiselt ebamugav transportida ja 

säilitada. Kuna takistuste hulk on juba praegu suur, siis leiame, et ei ole mõistlik väikestele 

klubidele veel ühe täiendava suure takistuse omamise kohustust juurde lisada. Otsustati esitada 

ettepanek „Swing“ harjutuse ära jätmiseks või asendamiseks liikuva tünnisillaga. 

Otsustati, et FCI-le ja IRO-le edastatava tagasiside lõplikul formuleerimisel täpsustavad Kadri Viljalo ja Aili 

Kivinurm koosolekul lahtiseks jäänud detaile paugukatse, katkestamise ja nõutava paadi kaalu osas ning 

edastavad tähelepanekud Margot Luukasele. 

Margot Luukas vormistab ettepanekud dokumendiks ning saadab 30.detsembril 2017 ülevaatamiseks Aili 

Kivinurmele, Monika Rusingule ja Kadri Viljalole lõplikuks korrigeerimiseks, mille järel edastatakse 

tagasiside nõutud tähtajaks päästekoerte FCI päästekoerte töökomisjonile ja IRO-le. 

Monika Rusing andis teada, et võimalik ajakava reeglite vastuvõtmisel ja rakendamisel sõltub veebruaris 

toimuval FCI päästekoerte komisjoni töökomisjoni koosoleku otsusest (koosolek toimub 17.-18.veebruaril 

2018 Zatec’is Tšehhis) ning juunis toimuvast IRO delegaatide koosoleku otsusest, mille järel on reeglid 

kinnitamiseks oktoobris FCI Üldkogul. Kadri Viljalo teatas, et ta on nõus tegelema reeglite eesti keelde 

tõlkimisega ning ajaliselt oleks suvi talle tõlkimisega alustamiseks sobiv aeg.  


