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1
1.1

EKL katsekohtuniku statuut

Katsekohtuniku definitsioon ja kvalifikatsioon
EKL RAHVUSLIK KATSEKOHTUNIK on kohtunik, kes on kantud Eesti Kennelliidu (edaspidi
EKL) katsekohtunike nimekirja.

1.1.1

EKL rahvuslikul katsekohtunikul on õigus hinnata ainult Eestis toimuvatel rahvuslikel eksamitel ja
võistlustel temale EKL poolt kinnitatud pädevuse piires. Välismaal hindamine ei ole lubatud.

1.1.2

EKL rahvusliku katsekohtuniku pädevuse kinnitamine ja EKL katsekohtunike nimekirja kandmine
toimub EKL juhatuse otsusega. Taotluse katsekohtuniku kinnitamiseks esitab EKL juhatusele EKL
Koolitust

Koordineeriva

kohtunikukandidaat

on

Kogu

(edaspidi

sooritanud

EKL-KKK)

tulemuslikult

eestseisus

vastava

pärast

koolitusala

seda,

kui

katsekohtuniku

pädevuseksami.
1.2

EKL RAHVUSVAHELINE KATSEKOHTUNIK ehk FCI KATSEKOHTUNIK on kohtunik, kes
on kantud FCI katsekohtunike nimekirja.

1.2.1

FCI katsekohtunikul on õigus hinnata kõigis FCI liikmesriikides toimuvatel rahvuslikel ja
rahvusvahelistel eksamitel ja võistlustel temale EKL poolt kinnitatud pädevuse piires.

1.2.2

FCI katsekohtuniku pädevuse kinnitamine toimub EKL juhatuse otsusega. Taotluse FCI
katsekohtuniku kinnitamiseks esitab EKL juhatusele EKL-KKK eestseisus pärast seda, kui EKL
katsekohtunik on täitnud käesoleva reglemendi punktis 1.2.3 nimetatud eeltingimused ja esitanud
EKL-KKK-le vastavasisulise taotluse. EKL büroo esitab vähemalt kord aastas ametliku FCI
katsekohtunike nimekirja FCI büroole ja FCI teenistuskoerte töökatsete (edaspidi IPO) kohtunike
nimekirja lisaks ka FCI töökoerte komisjoni sekretärile.

1.2.3

FCI katsekohtunikuks kandideerimiseks peab FCI poolt tunnustatud koolitusala EKL rahvuslik
katsekohtunik olema hinnanud vastava ala ametlikke eksameid ja võistlusi Eestis vähemalt kahe
aasta jooksul vähemalt viiel korral, v. a. IPO puhul, mille puhul kehtivad punktis 1.2.3.1 toodud
nõuded. Üheks hindamiskorraks loetakse ühe korraldava organisatsiooni poolt taotletud ja ühel või
mitmel järjestikusel kuupäeval toimuva eksami või võistluse hindamine.

1.2.3.1 FCI IPO kohtunikuks kandideerimiseks peab EKL IPO kohtunik olema taotluse esitamise hetkeks
täitnud järgmised tingimused:
a) peab olema koolitanud vähemalt kaks koera IPO-3 tulemuseni või osalenud tulemuslikult
vähemalt ühe koeraga rahvuslikel või rahvusvahelistel IPO meistrivõistlustel;
b) peab olema hinnanud IPO ja/või (IPO-)FH eksameid ja/või võistlusi Eestis vähemalt kahe aasta
jooksul vähemalt kaheksal korral;
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c) valdama vähemalt ühte FCI ametlikest keeltest hindamiseks vajalikul tasemel.

2
2.1

Katsekohtuniku koolitus
Katsekohtuniku koolitus koosneb järgnevatest etappidest:
a) katsekohtuniku ja koolitaja baaskursus, mis lõppeb teooriaeksamiga. Katsekohtunikukandidaat,
kes on juba EKL poolt stažeerima lubatud või atesteeritud koolitaja, ei pea baaskursust ja sellele
järgnevat eksamit uuesti sooritama.
b) loeng koolitusala praktilisest hindamisest, millele järgneb teooriaeksam koolitusala
hindamispõhimõtete ja eeskirjade tundmise kohta. Enne koolitusala praktilist hindamist käsitleval
loengul osalemist peab kohtunikukandidaat olema täitnud eeltingimused, mis on koolitusalade
kaupa loetletud punktis 2.3. Eeltingimuste täitmist kontrollib hindamisloengu korraldaja.
c) stažeerimine vastavalt punktis 2.5. esitatud tingimustele
d) katsekohtuniku pädevuseksam

2.2

Katsekohtuniku ja koolitaja baaskursus

2.2.1

Katsekohtuniku ja koolitaja baaskursust korraldavad EKL liikmesorganisatsioonid (piirkondlikud
klubid, tõuühingud, koeraspordiga tegelevad klubid) koostöös EKL-KKK-ga.

2.2.2

Baaskursuse korraldamisest tuleb teatada EKL-KKK eestseisusele vähemalt üks kuu enne kursuse
algust.

2.2.3

Baaskursus peab käsitlema järgmisi teemasid vähemalt 20 akadeemilise tunni (edaspidi AT)
ulatuses:
a) EKL üldalused ja normatiivdokumendid (vähemalt 1 AT);
b) koera anatoomia, füsioloogia ja geneetika (vähemalt 3 AT);
c) koerte haigused, profülaktika ja esmaabi (vähemalt 3 AT);
d) koera pärilik käitumine ja iseloomuomadused (vähemalt 3 AT);
e) koera õppimise ja koolitamise alused (vähemalt 3 AT);
f) erinevad koolitusalad, rahvuslike ja rahvusvaheliste koolitusalade eeskirjad (vähemalt 3 AT);
g) kommunikatsiooni- ja suhtlemispsühholoogia alused (vähemalt 2 AT);
h) pedagoogika ja didaktika alused (vähemalt 2 AT).

2.2.4

Baaskursus lõpeb kirjaliku teooriaeksamiga põhikursusel käsitletud teemade ulatuses.

2.2.5

Baaskursuse eksami viib läbi kursust korraldav organisatsioon.

2.2.6

Baaskursus loetakse läbituks peale eksami positiivset sooritamist.
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Kui baaskursusel osalenud kohtunikukandidaat ei soorita eksamit esimesel katsel, saab ta eksamit
korrata. Kui kohtunikukandidaat ei saa eksamilt positiivset tulemust ka kolmandal katsel, peab ta
enne järgmist katset eksamit sooritada osalema uuesti baaskursusel.

2.2.8

Kui baaskursusel osaleja ei saa eksamist osa võtta, võib ta eksami sooritada mistahes järgmise
baaskursuse raames.

2.2.9

Juhul, kui baaskursusel osaleja soovib teha eksamit mõne teise baaskursuse raames, siis peab ta
informeerima baaskursuse korraldajat ning EKL-KKK eestseisust vähemalt 2 nädalat enne eksami
toimumist.

2.2.10

Pärast baaskursuse ja baaskursuse eksami toimumist peab baaskursust korraldav organisatsioon
edastama hiljemalt kuu aja jooksul EKL-KKK eestseisusele baaskursusel osalenute nimed ning
baaskursuse

eksami

tulemused

(eksamil

osalenute

nimed

ja

tulemused

vormis

„sooritatud“/“mittesooritatud“).
2.3

Katsekohtunikuks saamise eeltingimused koolitusalade kaupa.
Kohtunikukandidaadil peavad eeltingimused täidetud olema enne punktis 2.4 kirjeldatud
hindamisloengul osalemist. Samad nõuded kehtivad katsekohtunikule, kes soovib oma
hindamisõigusi laiendada.

2.3.1

Üldised nõudmised:
a) olema vähemalt 21-aastane;
b) omama alalist elukohta Eestis;
c) valdama eesti keelt hindamiseks piisaval tasemel;
d) sobima iseloomu ja füüsiliste omaduste poolest kohtunikuks;
e) olema EKL liige;
f) omama vähemalt keskharidust.

2.3.2

Agility (AG)
a) saanud koerajuhina AG3 võistlusklassis tulemuse hindega „suurepärane“;
b) olnud AG eksami või võistluse korraldustoimkonnas;

2.3.3

Sõnakuulelikkus (SK)
a) saanud koerajuhina oma koeraga SK tulemuse;
b) olnud SK võistlusel liikumisjuhiks kõrgemates klassides;
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c) olnud SK võistluse korraldustoimkonnas.
2.3.4

Kuulekuskoolitus (KK)
a) saanud koerajuhina oma koeraga tulemuse kõigist KK klassidest;
b) olnud KK võistluse korraldustoimkonnas.

2.3.5

Teenistuskoerte katse (IPO)
a) saanud koerajuhina oma koeraga vähemalt IPO-1 tulemuse;
b) olnud IPO või (IPO-)FH eksami või võistluse korraldustoimkonnas või töötanud IPO eksamil
või võistlusel varrukamehena.

2.3.6

Päästekatse (IPO-R)
a) saanud koerajuhina oma koeraga vähemalt IPO-R RH A taseme tulemuse;
b) olnud IPO-R eksami või võistluse korraldustoimkonnas.

2.3.7

Veepääste (VP):
a) saanud koerajuhina oma koeraga VP tulemuse;
b) olnud VP eksamil või võistlusel korraldustoimkonnas;
c) töötanud VP eksamil või võistlusel abilisena.

2.4

Loeng koolitusala praktilisest hindamisest

2.4.1

Praktilise hindamise loengut korraldavad EKL liikmesorganisatsioonid ja/või EKL. Loengu
korraldamisest tuleb teatada EKL-KKK eestseisusele vähemalt üks kuu enne loengu toimumist.
Enne koolitusala praktilist hindamist käsitleval loengul osalemist peab kohtunikukandidaat olema
täitnud eeltingimused, mis on koolitusalade kaupa loetletud punktis 2.3. Eeltingimuste täitmist
kontrollib hindamisloengu korraldaja.

2.4.1.1 Loengus

käsitletakse

kohtuniku

käitumise

ja

-eetika

aluseid

ning

selle

koolitusala

hindamispõhimõtteid ja eeskirju, mille kohtunikuks baaskursuse läbinud kohtunikukandidaat saada
soovib. Lektor peab olema vähemalt 2-aastase tööstaažiga vastava koolitusala kohtunik. Loengu
maht on vähemalt 4 akadeemilist tundi. IPO kohtunikukandidaadile korraldatav loeng peab
sisaldama kõikide Eestis kinnitatud FCI rahvusvaheliste teenistuskoerte töökatsete eeskirjas olevate
alade hindamist

EKL-KKK

ning lisaks sellele

ülevaadet

ka PJK ja

KK hindamisest.

IPO-R
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kohtunikukandidaadile korraldatav loeng peab sisaldama IPO-R eeskirjas vastava RH ala või alade
hindamist, mille kohtunikuks kohtunikukandidaat soovib saada.
2.4.2

Peale loengut tuleb kohtunikukandidaadil sooritada teooriaeksam käsitletud teemade ulatuses.

2.4.3

Eksami korraldab sama organisatsioon, kes korraldas loengu ning sellest tuleb EKL-KKK
eestseisusele ette teatada vähemalt üks kuu enne selle toimumist.

2.4.4

Eksamikomisjon peab olema kolmeliikmeline ning sinna peab kuuluma lisaks korraldajatele ka
vähemalt üks konkreetsel alal hindamisõigust omav vähemalt 2-aastase tööstaažiga EKL või FCI
kohtunik. Eksamikomisjoni kinnitab ja eksamiküsimused koostab käsitletud teemade ulatuses
EKL-KKK eestseisus.

2.4.5

Hindamise teooriaeksami edukalt läbinud kohtunikukandidaat pääseb edasi stažeerima.

2.4.6

Kui kohtunikukandidaat ei soorita hindamise teooriaeksamit esimesel katsel, saab ta eksamit
korrata. Kui kohtunikukandidaat ei saa eksamilt positiivset tulemust ka kolmandal katsel, peab ta
uuesti osalema hindamist käsitleval loengul.

2.5

Stažeerimine

2.5.1

Kui kohtunikukandidaat on edukalt sooritanud koolitusala praktilise hindamise loengule järgneva
eksami ning eksamikomisjon on sellest teavitanud EKL-KKK eestseisust, väljastab EKL-KKK
eestseisus talle stažeerimiskaardi.

2.5.2

Stažeerimise käigus toimub eksami- ja/või võistlussoorituste hindamise praktiseerimine ametlikult
hindava katsekohtuniku juhendamisel. Stažeerimine toimub selle koolitusala eksamitel ja/või
võistlustel, mille Kohtunikuks baaskursuse läbinud kohtunikukandidaat saada soovib. Stažeerimine
toimub vastavalt koolitusalale järgneva skeemi kohaselt:

2.5.2.1 Agility (AG) kohtuniku kandidaat peab
- stažeerima vähemalt 5 võistlusel ja hindama seejuures kõigi stažeerimiskordade peale kokku
vähemalt 3 kõrgeimas klassis osaleva koera sooritust, seejuures koostab ka võistlusrajad;
- stažeerima vähemalt 1 korra iga suurust igas klassis;
- stažeerimise käigus hindama vähemalt 30 erinevat sooritust; - stažeerima vähemalt 3 erineva
kohtuniku juures.
2.5.2.2 Sõnakuulelikkuse (SK) kohtuniku kandidaat peab
- stažeerima vähemalt 5 võistlusel ja hindama seejuures kõigi stažeerimiskordade peale kokku
vähemalt 3 igas klassis osaleva koera sooritust;
- stažeerimise käigus hindama vähemalt 30 erinevat sooritust;
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- stažeerima vähemalt 3 erineva kohtuniku juures.
2.5.2.3 Kuulekuskoolituse (KK) kohtuniku kandidaat peab
- stažeerima vähemalt 5 võistlusel või eksamil (sh vähemalt 4 võistlusel) ja hindama seejuures
kõigi stažeerimiskordade peale kokku vähemalt 3 igas klassis osaleva koera sooritust;
- stažeerimise käigus hindama vähemalt 30 erinevat sooritust;
- stažeerima vähemalt 3 erineva kohtuniku juures;
- pärast kahel võistlusel toimunud stažeerimist koostama kirjaliku aruande kõigi osalenud koerte
soorituste kohta. Aruandes tuleb kirjeldada iga koerajuhi ja koera sooritust harjutuste kaupa,
märkides ära esinenud vead ning harjutuste eest antud hinded. Aruanne saadetakse hiljemalt kaks
nädalat peale võistluse toimumist võistlusel hinnanud kohtunikule ja stažeerimine loetakse
sooritatuks vaid juhul, kui kohtunik saadud aruande allkirjaga või vastavasisulise e-kirjaga heaks
kiidab.
2.5.2.4 Teenistuskoerte katse (IPO) kohtuniku kandidaat peab
- stažeerima vähemalt:
4 IPO võistlusel või eksamil (sh vähemalt 2 võistlusel) ja hindama seejuures kõigi
stažeerimiskordade peale kokku vähemalt 3 IPO-1, 3 IPO-2 ja 3 IPO-3 klassis osaleva koera
sooritust;
1 (IPO-)FH võistlusel või eksamil;
1 BH eksamil;
- stažeerimise käigus hindama vähemalt 30 erinevat sooritust;
- stažeerima vähemalt 3 erineva kohtuniku juures;
- pärast igat stažeerimist koostama kirjaliku aruande kõigi osalenud koerte soorituste kohta.
Aruandes tuleb kirjeldada iga koerajuhi ja koera sooritust harjutuste kaupa, märkides ära esinenud
vead ning harjutuste eest antud hinded. Aruanne saadetakse hiljemalt kaks nädalat peale võistluse
või eksam toimumist seal hinnanud kohtunikule ja stažeerimine loetakse sooritatuks vaid juhul, kui
kohtunik saadud aruande allkirjaga või vastavasisulise e-kirjaga heaks kiidab.
2.5.2.5 Päästekatse (IPO-R) kohtuniku kandidaat peab
- stažeerima vähemalt 3 võistlusel või eksamil vastaval RH alal (RH-F, RH-FL, RH-T, RH-L, RHW), mille kohtunikuks kohtunikukandidaat soovib saada;
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- stažeerimise käigus hindama vähemalt 30 erinevat sooritust, seejuures igas klassis vähemalt 3
osaleva koera sooritust;
- stažeerima vähemalt 2 erineva kohtuniku juures;
- pärast igat stažeerimist koostama kirjaliku aruande kõigi osalenud koerte soorituste kohta.
Aruandes tuleb kirjeldada iga koerajuhi ja koera sooritust harjutuste kaupa, märkides ära esinenud
vead ning harjutuste eest antud hinded. Aruanne saadetakse hiljemalt kaks nädalat peale võistluse
või eksami toimumist seal hinnanud kohtunikule ja stažeerimine loetakse sooritatuks vaid juhul,
kui kohtunik saadud aruande allkirjaga või vastavasisulise e-kirjaga heaks kiidab.
2.5.2.6 Veepääste katse (VP) kohtuniku kandidaat peab
- stažeerima vähemalt 3 võistlusel või eksamil ja hindama seejuures kõigi stažeerimiskordade peale
kokku vähemalt 3 igas klassis osaleva koera sooritust;
- stažeerimise käigus hindama vähemalt 30 erinevat sooritust;
- stažeerima vähemalt 2 erineva kohtuniku juures;
- pärast igat stažeerimist koostama kirjaliku aruande kõigi osalenud koerte soorituste kohta.
Aruandes tuleb kirjeldada iga koerajuhi ja koera sooritust harjutuste kaupa, märkides ära esinenud
vead ning harjutuste eest antud hinded. Aruanne saadetakse hiljemalt kaks nädalat peale võistluse
või eksami toimumist seal hinnanud kohtunikule ja stažeerimine loetakse sooritatuks vaid juhul,
kui kohtunik saadud aruande allkirjaga või vastavasisulise e-kirjaga heaks kiidab.
2.5.3

[kehtetu]

2.5.4

Stažeerimist saab sooritada vaid ametlikel eksamitel ja võistlustel ning vähemalt 2-aastase
tööstaažiga EKL katsekohtunike, FCI katsekohtunike või vastava koolitusala hindamisõigust
omava väliskohtunike juhendamise all.

2.5.4.1 Juhul kui stažeerimine toimub välisriigis, tuleb sellest EKL -KKK-d eelnevalt teavitada, esitades
järgmised andmed: hindava katsekohtuniku nimi, eksami või võistluse toimumiskoht, -aeg ja
korraldava organisatsiooni nimetus.
2.5.5

Stažeerimiseks peab olema hindava katsekohtuniku ja eksamit või võistlust korraldava
organisatsiooni nõusolek. Stažeerimise soovist tuleb eksamit või võistlust korraldavat
organisatsiooni enne üritusele registreerimise tähtaja lõppu kirjalikult teavitada.

2.5.6

Nii eksamit või võistlust korraldaval organisatsioonil kui hindaval katsekohtunikul on õigus
stažöörist keelduda.
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Üks hindav katsekohtunik tohib korraga juhendada kuni kahte stažööri, välja arvatud agilitys ja
veepäästes, kus on lubatud 1 stažöör.

2.5.8

Eksamit või võistlust korraldav organisatsioon ei oma stažööri ees mingeid materiaalseid
kohustusi.

2.5.9

Vajalikud stažeerimised peab kohtunikukandidaat sooritama kuni kahe aasta jooksul alates
stažeerimiskaardi väljastamisest.

2.5.9.1 EKL-KKK eestseisusel on õigus erandkorras pikendada stažeerimise kestvust kohtunikukandidaadi
kirjaliku taotluse alusel ühe aasta võrra. Stažeerimise pikendamise taotluses peab olema ära toodud
senise stažeerimistegevuse kulg ning eeldatav stažeerimise lõppaeg, mis on eelduseks stažeerimise
pikendamise taotluse läbivaatamisele.
2.5.10

Kui kohtunikukandidaat punktis 2.5.9 nimetatud perioodi jooksul vajalikku arvu stažeerimisi ei
läbi, peab ta sooritama uuesti koolitusala hindamise teooriaeksami, mille komisjoni määrab ning
eksami korraldab EKL-KKK eestseisus.

2.5.10.1 Eksami positiivsel sooritamisel jätkab kohtunikukandidaat stažeerimist ning arvesse lähevad ka
varasemad stažeerimised.
2.5.10.2 Kui kohtunikukandidaat praktilise hindamise teooriaeksamilt sellel korral positiivset tulemust ei
saa, peab ta alustama taas punktis 2.4. kirjeldatud loengu kuulamisest, sooritama seejärel hindamise
eksami ning tegema uuesti ka kõik punktis 2.5.2 nimetatud stažeerimised.
2.5.11

Stažeerimine loetakse toimunuks vaid juhul, kui kohtunik, kelle juures stažeeriti, selle allkirjaga
heaks kiidab.

2.5.11.1 Kui kohtunik leiab, et stažeerimine polnud vajalikul tasemel, teeb ta selle kohta stažeerimislehele
märke ning see stažeerimine ei lähe arvesse. Stažeerimised, mille kohta stažöör on teinud kirjalikud
aruanded, lähevad arvesse alles peale kirjaliku aruande kinnitamist. Need kinnitused tuleb hiljem
esitada EKL-KKK-le koos täidetud stažeerimislehega.
2.6

Katsekohtuniku pädevuseksam

2.6.1

Kui kohtunikukandidaat on nõuetekohaselt sooritanud kõik punktis 2.5.2 konkreetse koolitusala
jaoks nimetatud stažeerimised, esitab ta EKL-KKK eestseisusele avalduse sooviga osaleda
katsekohtuniku pädevuseksamil.

2.6.1.1 Kui kohtunikukandidaat soovib sooritada pädevuseksami jooksval kalendriaastal, siis peab ta
esitama vastavasisulise avalduse EKL-KKK eestseisusele hiljemalt sama aasta 1. aprilliks. Hiljem
laekunud avalduste puhul on EKL-KKK kohustatud korraldama kohtunikukandidaadile
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pädevuseksami hiljemalt avalduse laekumise aastale järgneva kalendriaasta jooksul, juhul kui
vahepeal ei toimu antud koolitusala katsekohtuniku pädevuseksamit.
2.6.2

EKL-KKK eestseisus kinnitab pädevuseksami toimumise kuupäeva ja eksamikomisjoni.

2.6.3

Pädevuseksami komisjon koosneb kolmest liikmest, kes kõik on vähemalt 2-aastase tööstaažiga
EKL või FCI katsekohtunikud sellel koolitusalal, mille kohta eksam sooritatakse.

2.6.3.1 Koolitusaladel, mille puhul Eestis ei ole piisaval arvul punkti 2.6.3 nõuetele vastavaid
katsekohtunikke, võib teha EKL-KKK eestseisuse otsusega erandeid eksamikomisjoni koosseisu
osas.
2.6.4

Eksamikuupäev avaldatakse EKL-KKK ametlikul kodulehel internetis vähemalt 2 nädalat enne
eksami toimumist.

2.6.5

Pädevuseksami korraldavad EKL-KKK eestseisus ja eksamikomisjoni liikmed vajadusel koostöös
mõne EKL liikmesorganisatsiooniga.

2.6.6

Eksami korraldamise kulud (sh eksamikomisjoni liikmete transpordikulud) hüvitatakse EKL-KKK
eestseisuse ettepanekul EKL juhatuse otsusega.

2.6.7

Katsekohtuniku pädevuseksami soorituste praktilise hindamise osas tegutseb eksamineeritav
hindamisel täiesti iseseisvalt ilma kõrvaliste abimaterjalideta ning abilisteta. Eksamikomisjon võib
eksamineeritavale esitada ka suulisi küsimusi. Eksamineeritav hindab:

2.6.7.1 Agilitys vähemalt kolme erineva koeraga läbiviidud sooritust igast võistlusklassist (AG1, AG2 ja
AG3) ja vähemalt kahest võistlusrühmast (mini, midi, maksi). Eksamineeritav koostab kõigi
võistlusradade skeemid, skeeme kontrollib eksamikomisjon.
2.6.7.2 IPO-R eksamil vähemalt kolme erineva koeraga läbiviidud sooritust vastaval RH alal (RH-F, RHFL, RH-T, RH-L, RH-W);
2.6.7.3 Teistel koolitusaladel vähemalt kolme erineva koeraga läbiviidud sooritust, kusjuures vähemalt 1
koer peab sooritama antud koolitusala kõrgeimat astet.
2.6.8

Katsekohtuniku pädevuseksam loetakse sooritatuks, kui komisjon on otsustanud selliselt
häälteenamusega.

2.6.9

Kui kohtunikukandidaat ei soorita kohtuniku pädevuseksamit esimesel katsel, saab ta eksamit
korrata. Korduseksamid taotletakse ning viiakse läbi sama korra järgi nagu esmakordne
pädevuseksam.

2.6.9.1 Kui komisjon leiab, et kandidaadi teadmised on väga puudulikud, võib komisjoni otsusega nõuda
enne korduseksamit kohtunikukandidaadilt täiendavate tingimuste täitmist (stažeerimised, kursused
vms).
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2.6.9.2 Kui kohtunikukandidaat ei saa eksamilt positiivset tulemust ka kolmandal katsel, tuleb tal sooritada
uuesti täies mahus stažeerimine ning seejärel kohtuniku pädevuseksam.
2.6.10

Pädevuseksami eest tuleb katsekohtuniku staatuse taotlejal tasuda vastavalt EKL hinnakirjale.

2.6.11

Eksamikomisjon koostab katsekohtuniku pädevuseksami tulemuste protokolli ja edastab selle
hiljemalt ühe kuu jooksul pärast eksami toimumist EKL-KKK eestseisusele, kes esitab
katsekohtuniku staatuse EKL juhatusele kinnitamiseks.

2.6.12

3

Peale EKL juhatuse kinnitust kantakse katsekohtunik EKL katsekohtunike nimekirja.

Hindamisõiguse laiendamine

3.1

Katsekohtunikel on soovitatav laiendada oma hindamisõigust teistele koolitusaladele.

3.2

Hindamisõiguse laiendamiseks peavad katsekohtunikul olema täidetud punktis 2.3 konkreetse
koolitusala kohta toodud eeltingimused ning järgnevalt tuleb tal läbida kõik selle koolitusala
kohtunikuks saamise etapid alates punktis 2.4 kirjeldatud hindamisloengust.

3.3

Kui kõik etapid on edukalt sooritatud, teeb EKL-KKK eestseisus EKL juhatusele ettepaneku
kohtuniku hindamispädevuse kinnitamiseks.

3.3.1

Peale EKL juhatuse kinnitust märgitakse EKL katsekohtunike nimekirjas tema nime juurde
laiendatud koolitusala hindamisõigust tähistav märge.

3.4

Erandina ei pea punktis 3.2. loetletud skeemi järgima IPO kohtunikud, kes soovivad laiendada oma
õigusi KK osas ning IPO-R kohtunikud, kes soovivad laiendada oma õigusi teistele IPO-R RH
aladele.

3.4.1

Kui IPO kohtunik soovib laiendada oma hindamisõigusi KK osas või IPO-R kohtunik RH teiste
alade (RH-F, RH-FL, RH-T, RH-L, RH-W) osas, peavad tal olema täidetud punktis 2.3.4 nimetatud
eeltingimused ning lisaks peab ta sooritama kaks vastava ala stažeerimist vastavalt alltoodud
skeemile:
a) stažeerima vähemalt 2 võistlusel või eksamil ja hindama seejuures kokku vähemalt 3 kõrgeimas
klassis osaleva koera sooritust;
b) stažeerimise käigus hindama vähemalt 15 erinevat sooritust;
c) stažeerima vähemalt 2 erineva kohtuniku juures;
d) pärast kumbagi stažeerimist koostama kirjaliku aruande kõigi osalenud koerte soorituste kohta.
Aruandes tuleb kirjeldada iga koerajuhi ja koera sooritust harjutuste kaupa, märkides ära esinenud
vead ning harjutuste eest antud hinded. Aruanne saadetakse hiljemalt kaks nädalat peale võistluse
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või eksami toimumist seal hinnanud kohtunikule ja stažeerimine loetakse sooritatuks vaid juhul,
kui kohtunik saadud aruande allkirjaga või vastavasisulise e-kirjaga heaks kiidab.
3.4.2

Peale punktis 3.4.1. nimetatud stažeerimiste sooritamist saadab kohtunik EKL-KKK eestseisusele
sooviavalduse hindamisõiguse laiendamise kinnitamiseks. Kui kõik tingimused on täidetud,
edastab EKL-KKK eestseisus avalduse EKL juhatusele.

3.4.3

Peale EKL juhatuse kinnitust märgitakse EKL katsekohtunike nimekirjas tema nime juurde
laiendatud koolitusala hindamisõigust tähistav märge.

4
4.1

Katsekohtuniku õigused
Katsekohtunikul on õigus:
a) hinnata neid koolitusalasid, mille hindamispädevus on temale EKL poolt kinnitatud ja langetada
seejuures ainuisikulisi otsuseid;
b) põhjendatult keelduda eksami või võistluse hindamisest;
c) saada informatsiooni eksami või võistluse toimumise tingimuste kohta;
d) teada eksami või võistlusega seotud kontaktandmeid (korraldajate, toimumis- ja majutuskohtade
telefoninumbrid, e-posti aadressid);
e) hiljemalt 3 päeva enne eksami või 5 päeva enne võistluse toimumist saada korraldustoimkonnalt
teada hinnatavate koerte arv;
f) hindamise ajal vähemalt ühele korraldaja või enda poolt määratud abilisele;
g) kohtunikul on õigus järgmiste kulude kompenseerimisele:
- kohtuniku päevaraha miinimum 25 EUR
- sõidukulud kohtuniku alalisest elukohast eksami või võistluse toimumise kohta. Kui võistluse või
eksami korraldustoimkond ei organiseeri kohtuniku transporti, kuulub sõidukulude hulka ka
kohtuniku taksosõit lennu-, bussi-, rongijaamast või sadamast hotelli/peatuskohta ja tagasi ning
taksosõit kohtuniku elu- või peatuskohast eksami- või võistluspaika ja tagasi. Arusaamatuste
vältimiseks rahvusvaheliste reiside korral on soovitav, et korraldustoimkond ostaks kohtunikule
piletid. Kohtunikul on õigus turismiklassi lennuks, kui vahemaa tema alalise elukoha ja võistluse
või eksami toimumiskoha vahel ületab 300 km;
- majutuskulud, kaasa arvatud broneerimine. Kohtunik tuleb majutada hotelli ühekohalisse
numbrituppa. Kui võistluse või eksami ajakava tõttu ei ole kohtunikul võimalik saabuda ja lahkuda
võistluste päeval, siis tuleb kompenseerida ka võistlusele või eksamile eelnev ja/või järgnev päev;
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- reisikindlustused;
- hommiku-, lõuna- ja õhtusöögid.
- kohtuniku tasu suurus peab olema võistluse korraldajatega kokku lepitud enne võistluse
toimumisaega.
i) keelduda soorituse hindamisest, kui koerajuhi käitumine on ebaviisakas, kohtunikku solvav või
hindamist takistav;
j) keelduda hindamast suuremat arvu koeri, kui näevad ette üldised ja konkreetse koolitusala
eeskirjad;
k) keelduda hindamast eksamil või võistlusel, mille korraldus pole läbi viidud vastavalt
eeskirjadele;
l) pöörduda oma huvide kaitsmiseks EKL-KKK, selle eestseisuse või esimehe poole.

5
5.1

Katsekohtuniku kohustused
Katsekohtunik on kohustatud:
a) hindama koeri vastavalt kehtivatele eeskirjadele;
b) järgima rahvuslikke loomakaitsealaseid nõudeid;
c) järgima kehtivaid FCI ja EKL nõudeid;
d) kohtlema kõiki eksamil või võistlusel osalejaid võrdselt, korrektselt ja viisakalt;
e) järgima üldiseid eetika põhitõdesid ja häid kombeid, suheldes eksamil või võistlusel osalejatega
ning teiste katsekohtunikega;
f) juhtima korraldaja tähelepanu puudustele, mis esinesid eksami või võistluse korralduses ja läksid
vastuollu kehtivate eeskirjadega

5.1.1

Katsekohtunik võib hinnata samas maakonnas toimuvaid sama koolitusala eksameid maksimaalselt
5 korda ühe kalendriaasta jooksul. Katsekohtunik peab pidama arvestust oma hindamiskordade üle.
Pärast 5 korra täitumist peab katsekohtunik teda hindama kutsunud korraldavale organisatsioonile
keeldumist selle asjaoluga põhjendama

6
6.1

Katsekohtuniku eetika
Katsekohtunik ei tohi:
a) hinnata koolitusalasid; mille hindamisõigust tal ei ole;
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b) end kohtunikuks kutsumiseks välja pakkuda;
c) loobuda ilma mõjuva põhjuseta eksami või võistluse hindamisest, milleks ta on andnud oma
eelneva nõusoleku;
d) hilineda hindamisele ega lahkuda ürituselt enne, kui ta on täitnud kõik korraldajatega
kokkulepitud ülesanded;
e) teist katsekohtunikku avalikult kritiseerida ega solvata;
f) ürituse ajal tarbida alkohoolseid jooke ega hindamise ajal suitsetada;
g) rääkida hindamise ajal mobiiltelefoniga;
h) kanda ebakorrektset ja oma ülesannet mittearvestavat riietust;
i) kuuluda eksami või võistluse korraldustoimkonda, kus ta katsekohtunikuna tegev on;
j) osaleda koerajuhina eksamil või võistlusel, kus ta katsekohtunikuna tegev on;
k) hinnata oma perekonnaliikme või selle isiku sooritust, kellega ta samas majapidamises elab;
l) hinnata enda, oma perekonnaliikme või selle isiku omandis või kaasomandis oleva koera
sooritust, kellega ta samas majapidamises elab.
6.2

FCI IPO kohtunik võib rahvusvahelisel IPO võistlusel koerajuhina osaleda vaid sellise koeraga, kes
on tema omandis või kaasomandis.

7

Katsekohtuniku hindamisõiguse äravõtmine või
peatamine

7.1

Katsekohtunikult võetakse EKL-KKK eestseisuse ettepanekul ning EKL juhatuse otsusega ühe,
mitme või kõigi koolitusalade ulatuses hindamisõigus ära ja ta kustutakse vastavas ulatuses EKL
kohtunike nimekirjast:
a) tema vastavasisulise avalduse alusel;
b) kui tema EKL liikmelisus on lõppenud;
c) kui EKL rahvuslik katsekohtunik ei ole vastavat koolitusala kahe aasta jooksul vähemalt ühel
korral hinnanud, IPO kohtuniku puhul lähevad arvesse IPO ja (IPO)-FH hindamised;
d) kui FCI kohtunik ei ole vastavat koolitusala viie aasta jooksul vähemalt ühel korral hinnanud,
IPO kohtuniku puhul lähevad arvesse IPO ja (IPO)-FH hindamised;
e) kui ta nende koolitusalade eeskirjade muutumise korral, mille hindamisõigust ta omab, ei osale
vastava koolitusala hindamiskoolitusel.

7.2

Kui katsekohtunik on oma tegevuses rikkunud FCI või EKL nõudeid ja see rikkumine on leidnud
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tõestust, võib EKL juhatus EKL-KKK eestseisuse ettepanekul sõltuvalt rikkumise ulatusest
määrata talle järgmised karistused:
a) hoiatus;
b) hindamisõiguse peatamine ühe, mitme või kõigi koolitusalade ulatuses teatud perioodiks;
c) hindamiseõiguse ära võtmine ja kustutamine EKL kohtunike nimekirjast ühe, mitme või kõigi
koolitusalade ulatuses.
7.2.1

Kui katsekohtunik rikub kehtivaid FCI või EKL normatiivakte või eeskirju, tuleb selle rikkumise
kohta hiljemalt 3 tööpäeva jooksul esitada EKL-KKK eestseisusele kirjalik avaldus kahe tunnistaja
allkirjadega.

7.2.2

Süüdistuse saanud katsekohtunikule tuleb enne karistuse määramist võimaldada tema
ärakuulamine.

7.2.3

Katsekohtunikul on võimalus kümne päeva jooksul apelleerida oma karistuse suhtes EKL
juhatusele.

7.2.4

8
8.1

EKL-KKK eestseisuse otsused kinnitab EKL juhatus ja teavitab sellest vajadusel FCI-d.

Katsekohtuniku hindamisõiguse ennistamine
Katsekohtuniku hindamisõiguse ennistamiseks tuleb taotlejal esitada EKL-KKK eestseisusele
vastavasisuline avaldus. Kui EKL-KKK eestseisus toetab hindamisõiguse ennistamist saadetakse
avaldus edasi EKL juhatusele kinnitamiseks.

8.1.1

Kui katsekohtunik on hindamisõiguse kaotanud EKL liikmelisuse lõppemise tõttu, tuleb tal enne
hindamisõiguse ennistamist taastada oma liikmelisus EKL-is.

8.1.2

Kui katsekohtunik on hindamisõiguse kaotanud põhjusel, et ta ei ole ettenähtud ajaperioodi jooksul
katsekohtunikuna töötanud või nõutud täienduskoolitustel osalenud, tuleb tal enne hindamisõiguse
ennistamist

sooritada

katsekohtuniku

pädevuseksami

praktilise

hindamise

osa

nendel

koolitusaladel, mille hindamisõigust ta soovib ennistada.
8.1.3

Kui hindamisõigust soovib ennistada endine FCI katsekohtunik, siis peab ta enne rahvusvahelise
katsekohtuniku õiguste saamist täitma uuesti FCI katsekohtunikule esitatud tingimused.

8.1.4

Kui katsekohtunik on hindamisõiguse kaotanud FCI või EKL nõuete rikkumise tõttu, otsustab
EKL-KKK eestseisus, kas ja milliste nõuete täitmisel antud katsekohtuniku hindamisõigus
ennistatakse.
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