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Definitsioonid 

FCI Rahvusvaheline Künoloogiline Föderatsioon (Fédération Cynologique Internationale) 

IRO Rahvusvaheline päästekoerte organisatsioon (Internationale Rettungshunde 

Organisation) 

EKL Eesti Kennelliit 

EKL-KKK Eesti Kennelliidu Koolitust Koordineeriv Kogu 

EKL-KKK ametlik 

e-post 

EKL-KKK interneti koduleheküljel avalikustatud vastava märgistusega e-posti 

aadress 

Koolitusala EKL poolt tunnustatud rahvuslik või FCI või IRO poolt tunnustatud rahvusvaheline 

koerte koolitusala, mille eeskirjade järgi korraldatakse eksameid ja/või võistlusi. EKL 

poolt tunnustatud koerte koolitusalade loetelu on ära toodud Lisas 1. 

Eksam EKL poolt tunnustatud koerte koolitusalal (vastavalt Lisale 1 nii rahvuslikud kui 

rahvusvahelised alad) toimuv eksam 

Võistlus EKL poolt tunnustatud koerte koolitusalal (vastavalt Lisale 1 nii rahvuslikud kui 

rahvusvahelised alad) toimuv võistlus. Võistlusel reastatakse paremusjärjestus 

osalejate tulemuste alusel ning toimub parimate autasustamine. Koolitusala eeskirjad 

kehtivad ühtemoodi nii eksamite kui võistluste jaoks. 

Korraldaja eksamit või võistlust korraldav organisatsioon, mis käesoleva eeskirja mõistes võib 

olla vaid EKL või EKL liikmesorganisatsioon. 

Peakorraldaja füüsiline isik, kes on määratud korraldava organisatsiooni poolt konkreetse eksami või 

võistluse korralduse eest vastutavaks. 

Kalenderplaan avalik nimekiri ametlikest eksamitest ja võistlustest, mis on koostatud korraldajatelt 

laekunud ning EKL-KKK või EKL poolt kinnitatud taotluste põhjal. 

Osaleja eksamil või võistlusel osalev koerajuht koos koeraga 

Eksami ja võistluse 

tulemus 

eksamil või võistlusel osaleja poolt vastavalt eksami- või võistlussooritusele saadud 

hinne ja punktisumma ning võistlusel ka koht paremusjärjestuses. 

Eksami- või 

võistluspaik 

koolitusväljak, staadion, siseruum, põld või muu ala, mida korraldaja kasutab eksami 

või võistluse läbiviimiseks. Eksami- või võistluspaiga juurde kuuluvaks loetakse ka 
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parkimiseks, vet. kontrolliks, publikule jms otstarbeks ettenähtud alad. 

Jäljekoordinaator füüsiline isik, kes planeerib jälgede maha panemise ning jälgib jälgede maha panemist 

eesmärgiga tagada kõigile osalejatele võimalus eeskirjadele vastavaks 

jäljesoorituseks. 

 

 

 1  Üldsätted 

 1.1  Käesolev eeskiri ei puuduta ega määratle jahikatseid, nende analooge ega nendega kaasnevat. 

 1.2  Käesolev eeskiri määrab EKL poolt tunnustatud koerte koolitusalade eksamite ja võistluste 

taotlemise, korraldamise ning hilisema aruandlusega seotud protsessid, samuti eksamitel ja 

võistlustel osalemise üldtingimused. 

 1.2.1  EKL poolt tunnustatud koerte koolitusalade loetelu on toodud käesoleva eeskirja Lisas 1. 

 1.3  EKL kalenderplaani kuuluvad ja käesoleva eeskirjaga reguleeritavad on vaid EKL või EKL 

liikmesorganisatsioonide poolt Eesti Vabariigi territooriumil korraldatud ametlikud eksamid ja 

võistlused. 

 1.4  Lähtuvalt FCI põhimõtetest on FCI esindajaks Eestis EKL, mistõttu kõik Eesti Vabariigi 

territooriumil korraldatavad ametlikud eksamid ja võistlused rahvusvahelistel või rahvuslikel 

koerte koolitusaladel peavad olema kantud EKL kalenderplaani. 

 1.4.1  Juhul kui korraldaja reklaamib avalikult koolitusala eksamit või võistlust, mida ei ole EKL 

kalenderplaani kantud, peab korraldaja lisama eksami või võistluse kohta märke, et see on 

mitteametlik või ei ole veel EKL kalenderplaani kantud. 

 1.5  Koerte koolitusalade eeskirjadeks loetakse kõiki EKL juhatuse ning EKL Volinike koosoleku poolt 

vastava nimetuse all kinnitatud rahvuslike koolitusalade eeskirju ning rahvusvaheliste FCI 

koolitusalade eeskirju. 

 1.6  EKL kalenderplaani kuuluvate ametlike eksamite ja võistluste korraldamise õigus on EKL-il ja 

kõigil EKL liikmesorganisatsioonidel. 

 1.7  EKL-il ja EKL-KKK-l on õigus eksameid ja võistlusi jälgima saata oma vaatleja, kes ei tohi ise 

vaadeldaval eksamil või võistlusel osaleda kohtunikuna, koerajuhina, korraldajana või 

liikumisjuhina ning kelle omanduses olev koer ei tohi vaadeldaval eksamil või võistlusel osaleda. 

 1.8  EKL-KKK-le eksami või võistluse taotlust esitades kinnitab korraldaja, et ta on tutvunud käesoleva 
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eeskirjaga nõuetega ning kohustub neid kõigil enda poolt korraldatud eksamitel ning võistlustel 

järgima. 

 

 2  Eksamite ja võistluste taotlemine 

 2.1  Eksamite taotlemine 

 2.1.1  Eksami taotlemiseks peab korraldaja koostama vabas vormis taotluse ja saatma selle hiljemalt 30 

päeva enne taotletava eksami kuupäeva EKL-KKK ametlikule e-posti aadressile. Taotlusse tuleb 

märkida järgmised andmed: 

 a) Korraldaja andmed: EKL liikmesorganisatsiooni nimetus, interneti kodulehekülje aadress, 

taotluse esitaja nimi ja kontaktandmed (telefon ja e-post) 

 b) Koolitusala nimetus, milles eksamit taotletakse 

 c) Kuupäev(ad), milleks eksamit taotletakse 

 d) Eksamipaik asula täpsusega, jälje- või otsinguosa sisaldavate koolitusaladel vähemalt maakonna 

täpsusega 

 e) Kinnitus vastavalt käesoleva eeskirja punktile 1.8. 

 f) Hindava kohtuniku nimi (soovituslik) 

 g) Peakorraldaja nimi ja kontaktandmed (aadress, telefon ja e-post) (soovituslik) 

 h) Kaitseosaga koolitusalade puhul varrukamehe nimi (soovituslik) 

 2.1.2  Kui korraldaja taotleb ühes taotluses mitme erineva koolitusala eksameid või mitut eksamit ühel 

koolitusalal, siis peab ta kirjutama taotlusse iga eksami kohta punktis 2.1.1. nimetatud detailid. 

 2.1.3  Korraldajal on õigus korraldada eksam ka ainult osas koolitusala klassidest ja/või seada vajadusel 

piiranguid osalevate koerte arvule. 

 2.1.4  EKL-KKK eestseisuse esindaja on kohustatud korraldaja eksamitaotlusele vastama hiljemalt 2 

tööpäeva jooksul pärast taotluse kättesaamist ning teatama, kas taotletud eksam on kinnitatud EKL 

kalenderplaani või mitte. 

 2.1.5  Juhul kui EKL-KKK eestseisuse esindaja ei kinnita taotletud eksamit EKL kalenderplaani, on ta 

kohustatud vastavat otsust oma vastuses põhjendama viitega konkreetsele eeskirjapunktile või 

muule EKL või EKL-KKK poolt väljastatud ametlikule dokumendile. 

 2.1.5.1  Kui EKL-KKK ei kinnita taotletud eksamit EKL kalenderplaani, on korraldajal õigus pöörduda 

EKL juhatuse poole protestiga eksami EKL kalenderplaani kinnitamata jätmise osas. Protesti peab 

korraldaja esitama hiljemalt 7 päeva pärast EKL-KKK eestseisuselt oma eksamitaotlusele vastuse 



KKK 11-03:2019 EKL koerte koolitusalade eksamite ja võistluste eeskiri 

 

 

EKL-KKK 7 / 32 

 

saamist. Hilisemaid proteste ei arvestata. 

 2.1.5.2  EKL juhatusele protesti esitades on korraldaja kohustatud selles välja tooma kõik EKL-KKK-le 

esitatud taotluses sisaldunud andmed. 

 2.1.5.3  EKL juhatus on kohustatud esitatud protesti käsitlema tähtajaga, mis on kindlaks määratud EKL 

juhatuse töökorras. 

 2.1.5.4  EKL juhatus on kohustatud EKL-KKK eestseisuselt küsima põhjendust eksami EKL 

kalenderplaani kinnitamisest keeldumise kohta. 

 2.1.5.5  EKL-KKK eestseisus on kohustatud esitama omapoolse põhjenduse hiljemalt 7 päeva jooksul 

pärast vastavasisulise küsimuse saabumist EKL juhatuselt. 

 2.1.5.6  Kui EKL juhatus otsustab esitatud andmete põhjal, et eksami EKL kalenderplaani kinnitamata 

jätmine EKL-KKK eestseisuse poolt ei ole põhjendatud, siis teavitab ta oma sellekohasest otsusest 

EKL-KKK eestseisust, kes kannab eksami EKL kalenderplaani. 

 2.1.6  Pärast kinnitamist või EKL juhatuse vastavat otsust kannab EKL-KKK eestseisus eksami koos 

korraldajalt saadud informatsiooniga EKL eksamite kalenderplaani, mis on avalikult kättesaadav 

EKL-KKK koduleheküljel. 

 

 2.2  Võistluste taotlemine 

 2.2.1  Võistluse taotlemiseks peab korraldaja koostama vabas vormis taotluse ja saatma selle hiljemalt 

eelneva kalendriaasta 01. oktoobril (kuni kell 23.59) EKL-KKK ametlikule e-posti aadressile. 

Taotlused registreeritakse nende saabumise kuupäevalises ja kellaajalises järjestuses. Taotlusse 

tuleb märkida järgmised andmed: 

 a) Korraldaja andmed: EKL liikmesorganisatsiooni nimetus, interneti kodulehekülje aadress, 

taotluse esitaja nimi ja kontaktandmed (telefon ja e-post) 

 b) Koolitusala nimetus, milles võistlust taotletakse 

 c) Kuupäev(ad), milleks võistlust taotletaksed 

 d) Võistluspaik vähemalt maakonna täpsusegae 

 e) Kinnitus vastavalt käesoleva eeskirja punktile 1.8. 

 f) Hindava kohtuniku nimi (soovituslik) 

 g) Peakorraldaja nimi ja kontaktandmed (aadress, telefon ja e-post) (soovituslik) 

 h) Kaitseosaga koolitusalade puhul varrukamehe nimi (soovituslik) 

 i) Jäljeosaga koolitusalade puhul jäljekoordinaatori nimi (soovituslik) 

 2.2.2  Kui korraldaja taotleb ühes taotluses mitme erineva koolitusala võistlusi või mitut võistlust ühel 
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koolitusalal, siis peab ta kirjutama taotlusse iga võistluse kohta punktis 2.2.1 nimetatud detailid. 

 2.2.3  Korraldajal on õigus korraldada võistlus ka ainult osas koolitusala klassidest ja/või seada vajadusel 

piiranguid osalevate koerte arvule. 

 2.2.4  Saadud taotluste põhjal koostab EKL-KKK eestseisus järgneva aasta võistluste kalenderplaani 

projekti. EKL-KKK eestseisuse esindaja on kohustatud korraldaja võistlustaotlusele kirjalikult 

vastama hiljemalt 7. oktoobriks ning teatama, kas taotletud võistlus on kantud võistluste 

kalenderplaani projekti või mitte. 

 2.2.5  Kui võistluste kalenderplaani projektis esineb kuupäevade osas kattumisi, pöördub EKL-KKK 

eestseisus kattuvate võistluste korraldajate poole ettepanekuga muuta võimalusel taotletud 

võistluste kuupäevi. 

 2.2.5.1  Juhul kui ajaliselt kattuvaid võistlusi taotlenud korraldajad ei jõua omavahel kokkuleppele 

kuupäevade muutmiste osas, siis kannab EKL- KKK eestseisus võistluste kalenderplaani projekti 

konkreetsele kuupäevale võistluse, mille kohta oli taotlus esitatud varem. 

 2.2.6  Vältimaks ajalisi kattumisi või võistluste liiga lähestikku sattumist, on korraldajatel võimalik teha 

avalikustatud võistluste kalenderplaani projekti paigutatud võistluste kuupäevade osas muudatusi 

kuni 14. oktoobrini. Selleks peab korraldaja esitama EKL-KKK eestseisusele punktis 2.2.1. 

loetletud andmed selle võistluse kohta, mille kuupäeva soovitakse muuta, saates need EKL-KKK 

ametlikule e-posti aadressile. 

 2.2.7  EKL-KKK eestseisus võib keelduda korraldaja poolt taotletud võistluse kalenderplaani projekti 

kandmisest. 

 2.2.7.1  Juhul kui EKL-KKK ei kanna taotletud võistlust kalenderplaani projekti, on EKL-KKK eestseisuse 

esindaja kohustatud vastavat otsust oma vastuses korraldajale põhjendama viitega konkreetsele 

eeskirjapunktile või muule EKL või EKL-KKK poolt väljastatud ametlikule dokumendile. 

 2.2.7.2  Kui EKL-KKK ei kanna taotletud võistlust kalenderplaani projekti, on korraldajal õigus pöörduda 

EKL juhatuse poole protestiga võistluse kalenderplaani projekti kandamata jätmise osas. Protesti 

peab korraldaja esitama hiljemalt 7 päeva pärast EKL-KKK eestseisuselt oma võistlustaotlusele 

vastuse saamist. Hilisemaid proteste ei arvestata. 

 2.2.7.3  EKL juhatusele protesti esitades on korraldaja kohustatud selles välja tooma kõik EKL-KKK-le 

esitatud taotluses sisaldunud detailid konkreetse võistluse kohta. 

 2.2.7.4  EKL juhatus on kohustatud esitatud protesti käsitlema tähtajaga, mis on kindlaks määratud EKL 

juhatuse töökorras. 

 2.2.7.5  EKL juhatus on kohustatud EKL-KKK eestseisuselt küsima põhjendust võistluse taotluse 
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kalenderplaani projekti kandmisest keeldumise kohta. 

 2.2.7.6  EKL-KKK eestseisus on kohustatud esitama omapoolse põhjenduse hiljemalt 7 päeva jooksul 

pärast vastavasisulise küsimuse saabumist EKL juhatuselt. 

 2.2.7.7  EKL juhatus teeb esitatud andmete põhjal otsuse protesti rahuldamise või rahuldamata jätmise 

kohta koosolekul, kus toimub võistluskalendri kinnitamine. 

 2.2.8  EKL-KKK eestseisus on kohustatud esitama laekunud taotluste põhjal koostatud võistluste 

kalenderplaani projekti EKL juhatusele hiljemalt novembrikuu jooksul. 

 2.2.9  EKL juhatus on kohustatud kinnitama EKL võistluste kalenderplaani järgnevaks aastaks hiljemalt 

eelneva aasta detsembrikuu koosolekul. 

 2.2.10  Pärast eelneva aasta 01. oktoobrit laekunud võistlustaotlusi ei ole EKL-KKK eestseisus ega EKL 

juhatus kohustatud järgneva aasta võistluste kalenderplaani koostamisel käsitlema. 

 

 2.3  Eesti meistrivõistluste taotlemine 

 2.3.1  Eesti meistrivõistlusi korraldab EKL-KKK koostöös EKL liikmesorganisatsioonidega. 

 2.3.2  EKL liikmesorganisatsioon, kes soovib korraldada järgneva aasta Eesti meistrivõistlusi konkreetsel 

koolitusalal, saadab sellekohase taotluse EKL-KKK ametlikule e-posti aadressile. 

 2.3.3  [kehtetu] 

 2.3.4  Kui mõne koolitusala osas ei laeku Eesti meistrivõistluste korraldamiseks sooviavaldusi, võib 

EKL-KKK eestseisus teha vastavasisulise ettepaneku mõnele EKL liikmesorganisatsioonile ise. 

 2.3.5  Kui mõne koolitusala Eesti meistrivõistluste korraldamiseks laekub taotlusi rohkem kui ühelt EKL 

liikmesorganisatsioonilt, valib EKL-KKK eestseisus võistluse korraldaja EKL 

liikmesorganisatsioonide senise korraldustegevuse põhjal. 

 2.3.6  EKL-KKK eestseisus paigutab Eesti meistrivõistluste kuupäevad võistluste kalenderplaani projekti. 

 2.3.7  Eesti meistrivõistluste toimumise kuupäevadel ei ole konkreetsel koolitusalal lubatud korraldada 

teisi võistlusi (va Eesti meistrivõistluste korraldajal koos Eesti meistrivõistlustega). Juhul kui mõni 

teine korraldaja on taotlenud sama koolitusala võistlust samaks kuupäevaks, annab EKL-KKK 

sellest korraldajale teada ja soovitab muuta taotletud võistluse kuupäeva. Kui korraldaja ei ole nõus 

võistluse toimumiskuupäeva muutma, siis jätab EKL-KKK eestseisus konkreetse võistluse 

võistluste kalenderplaani projekti kandmata. 

 2.3.8  Eesti meistrivõistluste kuupäevad ja korraldavad organisatsioonid kinnitab EKL juhatus koos EKL 

võistluste kalenderplaani kinnitamisega. 
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 2.4  Rahvusvaheliste võistluste taotlemine 

 2.4.1  Rahvusvahelisi võistlusi on võimalik korraldada rahvusvahelistel (FCI) koolitusaladel. 

 2.4.2  Iga EKL liikmesorganisatsioon võib taotleda rahvusvahelise võistluse korraldamist. 

 2.4.3  Taotluse rahvusvahelise võistluse korraldamiseks võib esitada vastavalt punktis 2.2. toodud korrale 

analoogselt teiste võistluste taotlemisega, kusjuures taotlus peab olema esitatud hiljemalt 6 kuud 

enne võistluse kuupäeva. Lisaks on võimalik taotleda juba EKL võistluste kalenderplaani 

kinnitatud võistluse tüübi muutmist rahvusvaheliseks võistluseks. 

 2.4.4  Kui korraldaja taotleb juba eelnevalt EKL võistluste kalenderplaani kinnitatud võistlusele 

rahvusvahelist staatust, peab ta koostama vastavasisuse avalduse ja saatma selle hiljemalt 6 kuud 

enne konkreetse võistluse kuupäeva EKL-KKK ametlikule e-posti aadressile. 

 2.4.5  Taotlusse tuleb lisada andmed vastavalt punktile 2.2.1. 

 2.4.6  EKL-KKK eestseisuse esindaja on kohustatud korraldaja rahvusvahelise võistluse taotlusele 

vastama hiljemalt 14 päeva jooksul pärast taotluse kättesaamist ning teatama, kas EKL-KKK 

toetab võistluse kinnitamist rahvusvahelisena või mitte. 

 2.4.7  Juhul kui EKL-KKK ei toeta võistluse rahvusvahelise staatuse kinnitamist, on EKL-KKK 

eestseisuse esindaja kohustatud vastavat otsust oma vastuses põhjendama viitega konkreetsele 

eeskirjapunktile või muule EKL või EKL-KKK poolt väljastatud ametlikule dokumendile. 

 2.4.7.1  Kui EKL-KKK ei toeta taotletud võistluse rahvusvahelise staatuse kinnitamist, on korraldajal õigus 

pöörduda EKL juhatuse poole protestiga rahvusvahelise võistluse staatuse kinnitamata jätmise 

osas. Protesti peab korraldaja esitama hiljemalt 7 päeva pärast EKL-KKK eestseisuselt oma 

taotlusele vastuse saamist. Hilisemaid proteste ei arvestata. 

 2.4.7.2  EKL juhatusele protesti esitades on korraldaja kohustatud selles välja tooma kõik EKL-KKK-le 

esitatud taotluses sisaldunud detailid. 

 2.4.7.3  EKL juhatus on kohustatud esitatud protesti käsitlema tähtajaga, mis on kindlaks määratud EKL 

juhatuse töökorras. 

 2.4.7.4  EKL juhatus on kohustatud EKL-KKK eestseisuselt küsima põhjendust võistluse rahvusvahelise 

staatuse kinnitamisest keeldumise kohta. 

 2.4.7.5  EKL-KKK eestseisus on kohustatud esitama omapoolse põhjenduse hiljemalt 7 päeva jooksul 

pärast vastavasisulise küsimuse saabumist EKL juhatuselt. 

 2.4.7.6  Kui EKL juhatus otsustab esitatud andmete põhjal, et eksami võistluse rahvusvahelise staatuse 

kinnitamata jätmine EKL-KKK eestseisuse poolt ei ole põhjendatud, siis teavitab ta oma 

sellekohasest otsusest EKL-KKK eestseisust ning saadab taotluse edasi FCI-le. 
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 2.4.8  EKL-KKK eestseisus on kohustatud pärast võistluse rahvusvahelisena korraldamise toetamise 

kinnitamist edastama taotluse EKL juhatusele hiljemalt 14 päeva jooksul. 

 2.4.9  EKL juhatus kinnitab rahvusvahelise võistluse taotluse ning saadab selle edasi FCI-le. 

 2.4.10  Rahvusvahelise võistluse korraldamisel kehtivad lisaks FCI poolt rahvusvahelistele võistlustele 

kehtestatud nõuetele ka kõik käesolevas eeskirjas võistluste korraldamise kohta esitatavad nõuded. 

 2.4.11  Rahvusvahelised võistlused korraldatakse vaid koolitusala kõrgeimas klassis ning neil osalevad 

koerad peavad olema FCI poolt tunnustatud koeratõugude esindajad, kui koolitusala eeskirjad ei 

näe ette teisiti. 

 

 3  EKL kalenderplaani kinnitatud eksamite ja võistluste kohta 

eelinformatsiooni esitamine 

 3.1  Juhul kui korraldaja ei esita eksami taotlemisel punktides 2.1.1.f , 2.1.1.g või 2.1.1.h nimetatud 

informatsiooni hindava kohtuniku või teiste eksamiga seotud spetsialistide kohta, peab ta nimetatud 

informatsiooni saatma EKL-KKK ametlikule e-posti aadressile hiljemalt 14 päeva enne eksami 

toimumiskuupäeva. 

 3.2  Juhul kui korraldaja ei esita võistluse taotlemisel punktides 2.2.1.f , 2.2.1.g, 2.2.1.h või 2.2.1.i 

nimetatud informatsiooni hindava kohtuniku või teiste võistlusega seotud spetsialistide kohta, peab 

ta nimetatud informatsiooni saatma EKL-KKK ametlikule e-posti aadressile hiljemalt 21 päeva 

enne võistluse toimumiskuupäeva. 

 3.3  Juhul kui korraldaja ei ole varem teatanud võistluse (platsiosa) toimumispaika vähemalt asula 

täpsusega, peab ta nimetatud informatsiooni saatma EKL-KKK ametlikule e-posti aadressile 

hiljemalt 21 päeva enne võistluse toimumiskuupäeva. 

 3.4  Kui korraldaja kutsub eksamit või võistlust hindama mõne teise FCI liikmesriigi kohtuniku, peab ta 

hiljemalt 14 päeva enne eksami või võistluse toimumiskuupäeva saatma EKL-KKK ametlikule e-

posti aadressile kirjaliku dokumendi, milles vastava FCI liikmesriigi kennelliidu esindaja kinnitab 

ühes FCI töökeeltest, et nimetatud kohtunikul on õigus välismaal konkreetset koolitusala hinnata. 

 3.4.1  Juhul kui kohtuniku nimi on avalikustatud FCI kohtunike nimekirjades EKL-KKK kodulehel, ei 

ole punktis 3.4 nimetatud dokumendi esitamine nõutav. 

 3.5  Kui korraldaja kutsub kaitseosaga koolitusala eksamile või võistlusele töötama varrukamehe, kes 

on varrukamehe õigused omandanud mõnes teises FCI liikmesriigis kui Eesti, peab korraldaja 
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hiljemalt 14 päeva enne eksami või võistluse toimumist saatma EKL-KKK ametlikule e-posti 

aadressile kirjaliku dokumendi, milles vastava FCI liikmesriigi kennelliidu esindaja kinnitab ühes 

FCI töökeeltest, et nimetatud varrukamees on selles riigis atesteeritud ning omab õigust 

selletüübilisel üritusel varrukamehena töötada. 

 3.6  Korraldaja on kohustatud enne eksamit või võistlust informeerima eksami või võistlusega seotud 

spetsialiste alljärgnevas: 

 3.6.1  Korraldaja on kohustatud hindavale kohtunikule hiljemalt 3 päeva enne eksamit ja 5 päeva enne 

võistlust teatama täpse toimumiskoha (aadress), alguskellaaja, juhised kohalesõiduks ja osalevate 

koerte arvu klasside kaupa, juhul kui koolitusala eeskirjad ei näe ette teisiti. 

 3.6.2  Korraldaja on kohustatud kaitseosaga koolitusala eksamil või võistlusel töötavale varrukamehele 

teatama hiljemalt 3 päeva enne eksamit või võistlust osalevate koerte arvu. 

 3.6.3  Korraldaja on kohustatud jäljeosaga koolitusala võistlusel töötavale jäljekoordinaatorile teatama 

hiljemalt 3 päeva enne eksamit või võistlust jälgede arvu klasside kaupa. 

 3.6.4  Korraldaja on kohustatud jäljeosaga koolitusala eksamil või võistlusel töötavale jäljetegijale 

teatama hiljemalt 3 päeva enne eksamit või võistlust tema poolt tehtavate jälgede arvu klasside 

kaupa 

 3.6.5  Korraldaja on kohustatud liikumisjuhi kasutamist eeldava koolitusala eksamil või võistlusel 

töötavale liikumisjuhile teatama hiljemalt 3 päeva enne eksamit või võistlust osalevate koerte arvu 

klasside kaupa. 

 3.7  Korraldaja on kohustatud hiljemalt 72 tundi enne eksami või võistluse algust saatma EKL-KKK 

ametlikule e-posti aadressile eksami või võistluse täpse toimumiskoha (aadress), alguskellaaja ning 

osalevate koerte arvu klasside kaupa. 

 3.8  Jälje- või otsinguosaga koolitusala eksamit või võistlust korraldades on korraldaja kohustatud 

hiljemalt 36 tundi enne eksami või võistluse jälje- või otsinguosa algust saatma EKL-KKK 

ametlikule e- posti aadressile jälje- või otsinguosa täpse kogunemiskoha (aadress ja/või 

koordinaadid) ja kogunemisaja. 

 3.9  Kui mingil ettenägematul põhjusel eksami või võistluse täpne toimumiskoht, kogunemiskoht või 

alguskellaaeg muutub, siis on korraldaja kohustatud sellest esimesel võimalusel informeerima kõiki 

punktis 3.6. nimetatud spetsialiste ja EKL-KKK eestseisust. 

 3.9.1  Kui korraldaja on sunnitud tegema viimase hetke muudatusi, siis on ta kohustatud muudatusest 

EKL-KKK eestseisusele teada andes välja tooma ka põhjenduse, miks viimase hetke muudatus 

toimus. 
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 3.10  Korraldajal on õigus pärast registreerimisaja lõppu viia läbi osalemisjärjekorra loosimine (va 

jäljeosaga koolitusaladel konkreetne jälgede ajamise järjekord). 

 3.10.1  Korraldaja on kohustatud loositud osalemisjärjekorra avalikustama hiljemalt 24 h pärast loosimise 

toimumist oma interneti koduleheküljel ja teavitama sellest ka kõiki osalejaid. 

 3.11  Juhul kui korraldaja organiseerib enne eksamit või võistlust eksami- või võistluspaigal ametliku 

treeningu, siis on ta kohustatud hiljemalt 48 h enne ametliku treeningu algust avalikustama 

sellekohase informatsiooni oma interneti koduleheküljel ja teavitama sellest ka kõiki osalejaid 

 

 4  EKL kalenderplaani kinnitatud eksamite ja võistluste detailide 

muutmine 

 4.1  Eksami kuupäeva, eksamipaiga, kohtuniku või teiste eksamiga seotud spetsialistide või detailide 

muutmine 

 4.1.1  Kui korraldaja soovib muuta kalenderplaanis oleva eksami kuupäeva, eksamipaika või eksamile 

registreerumisele kehtestatud piiranguid (nimetatud punktis 2.1.3), tuleb koostada sellekohane 

taotlus EKL-KKK eestseisusele ja saata see EKL-KKK ametlikule e-posti aadressile hiljemalt 7 

päeva enne kinnitatud eksamikuupäeva. Taotlus peab sisaldama korraldaja põhjendust kuupäeva, 

eksamipaiga või piirangute muutmise vajaduse kohta. 

 4.1.1.1  Kui eksamile on juba registreerunud mõni osaleja, peab korraldaja saama registreerunud osalejatelt 

kirjaliku kinnituse kuupäeva, eksamipaiga või registreerumisele kehtestatud piirangutest tulenevate 

muudatusega nõustumise kohta ning lisama need taotlusele või tagastama neile osalemistasu. 

 4.1.1.2  Kui korraldaja soovib muuta eksami toimumiskuupäeva varajasemaks, kui see oli algses taotluses, 

peab kuupäeva muutmise taotlus olema esitatud vähemalt 30 päeva enne soovitud uut 

eksamikuupäeva. 

 4.1.2  Kui korraldaja soovib muuta kalenderplaanis oleva eksami kohtunikku või teisi eksamiga seotud 

spetsialiste (peakorraldaja, varrukamees), tuleb koostada sellekohane taotlus EKL-KKK 

eestseisusele ja saata see EKL-KKK ametlikule e-posti aadressile hiljemalt 4 päeva enne kinnitatud 

eksamikuupäeva. Taotlus peab sisaldama korraldaja põhjendust kohtuniku või teiste spetsialistide 

muutmise vajaduse kohta. 

 4.1.2.1  Kui kohtunikuvahetus toimub punktis 4.1.2 nimetatud viisil, ei ole korraldaja kohustatud juba 

registreerunud osalejatele osalemistasu tagastama, välja arvatud juhul, kui osalejal ei ole enam 
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võimalik eksamil osaleda vastavalt punktile 7.5.a. 

 4.1.3  EKL-KKK eestseisuse esindaja on kohustatud punktides 4.1.1. ja 4.1.2 nimetatud taotlustele 

vastama hiljemalt 2 päeva jooksul pärast taotluse kättesaamist. 

 4.1.4  Kui korraldaja saab EKL-KKK eestseisuselt kinnituse punktides 4.1.1. ja 4.1.2 nimetatud taotluste 

rahuldamise kohta, on ta kohustatud ühe päeva jooksul informeerima muudatustest osalejaid, 

kohtunikku ja teisi eksamiga seotud spetsialiste (liikumisjuht, jäljetegija, varrukamees jne). 

 4.2  Võistluse kuupäeva, võistluspaiga, kohtuniku või teiste võistlusega seotud spetsialistide muutmine 

 4.2.1  Kui korraldaja soovib muuta kalenderplaanis oleva võistluse kuupäeva, tuleb koostada sellekohane 

taotlus EKL-KKK eestseisusele ja saata see EKL-KKK ametlikule e-posti aadressile hiljemalt 45 

päeva enne kinnitatud võistluse kuupäeva. Taotlus peab sisaldama korraldaja põhjendust kuupäeva 

muutmise vajaduse kohta. 

 4.2.1.1  Kui võistlusele on juba registreerunud mõni osaleja, peab korraldaja saama registreerunud 

osalejatelt kirjaliku kinnituse kuupäeva muudatusega nõustumise kohta ning lisama need taotlusele 

taotlusele või tagastama neile osalemistasu. 

 4.2.2  EKL-KKK eestseisus kohustatud punktis 4.2.1 nimetatud taotlusele vastama 7 päeva jooksul pärast 

selle kättesaamist ning taotluse toetamise korral edastama selle EKL juhatusele. Kui EKL-KKK ei 

toeta võistluse kuupäeva muutmist, on EKL-KKK eestseisuse esindaja kohustatud vastavat otsust 

korraldajale saadetud vastuses põhjendama. 

 4.2.3  Kui korraldaja soovib muuta kalenderplaanis oleva võistluse võistluspaika või võistlusele 

registreerumisele kehtestatud piiranguid (nimetatud punktis 2.2.3), tuleb koostada sellekohane 

taotlus EKL-KKK eestseisusele ja saata see EKL-KKK ametlikule e-posti aadressile hiljemalt 21 

päeva enne kinnitatud võistluse kuupäeva. Taotlus peab sisaldama korraldaja põhjendust 

võistluspaiga või piirangute muutmise vajaduse kohta. 

 4.2.3.1  Kui võistlusele on juba registreerunud mõni osaleja, peab korraldaja saama registreerunud 

osalejatelt kirjaliku kinnituse võistluspaiga või registreerumisele kehtestatud piirangutest 

tulenevate muudatusega nõustumise kohta ning lisama need taotlusele või tagastama neile 

osalemistasu. 

 4.2.4  Kui korraldaja soovib muuta kalenderplaanis oleva võistluse kohtunikku või teisi võistlusega 

seotud spetsialiste (peakorraldaja, varrukamees, jäljekoordinaator), tuleb tal nimetatud 

informatsioon saata EKL-KKK ametlikule e-posti aadressile hiljemalt hiljemalt 7 päeva enne 

kinnitatud võistluse kuupäeva. Informatsioon peab sisaldama korraldaja põhjendust kohtuniku või 

teiste spetsialistide muutmise vajaduse kohta. 
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 4.2.4.1  Kui kohtunikuvahetus toimub punktis 4.2.4 nimetatud viisil, ei ole korraldaja kohustatud juba 

registreerunud osalejatele osalemistasu tagastama, välja arvatud juhul, kui osalejal ei ole enam 

võimalik võistlusel osaleda vastavalt EKL katsekohtuniku statuudi punktile 6.1.j või 6.1.k. 

 4.2.5  EKL-KKK eestseisuse esindaja on kohustatud punktides 4.2.3. ja 4.2.4. nimetatud taotlustele 

vastama hiljemalt 3 päeva jooksul pärast taotluse kättesaamist. 

 4.2.6  Kui korraldaja saab EKL-KKK eestseisuselt kinnituse punktides 4.2.1., 4.2.3. ja 4.2.4. nimetatud 

taotluste rahuldamise kohta, on ta kohustatud ühe päeva jooksul informeerima muudatustest 

osalejaid, kohtunikku ja teisi võistlusega seotud spetsialiste (liikumisjuht, jäljekoordinaator, 

jäljetegija, varrukamees jne). 

 4.3  Erandid eksamite ja võistluste detailide osas muudatuste tegemisel 

 4.3.1  EKL-KKK eestseisus võib teha erandeid punktides 4.1. ja 4.2. nimetatud taotluste esitamise 

tähtaegade osas, kui korraldajal ei olnud võimalik esitada taotlust ettenähtud ajal, kuna muudatust 

tingiv asjaolu (näiteks kohtuniku, peakorraldaja või teiste spetsialistide ootamatu haigestumine) 

tekkis ootamatult. 

 4.3.1.1  Peatükis 4 kirjeldatud muudatuste tegemist peab korraldaja EKL-KKK eestseisuselt taotlema enne 

eksami või võistluse toimumist. 

 4.3.1.2  Kui korraldaja saab EKL-KKK eestseisuselt kinnituse punktis 4.3.1. nimetatud taotluste 

rahuldamise kohta, on ta kohustatud esimesel võimalusel informeerima muudatustest osalejaid, 

kohtunikku ja teisi võistlusega seotud spetsialiste (liikumisjuht, jäljekoordinaator, jäljetegija, 

varrukamees jne). 

 

 5  EKL kalenderplaani kinnitatud eksamite ja võistluste 

ärajäämine 

 5.1  Eksami ärajäämine 

 5.1.1  Kalenderplaanis oleva eksami mitte toimumisest peab korraldaja informeerima EKL-KKK 

eestseisust EKL-KKK ametlikku e-posti aadressi kasutades hiljemalt 3 päeva enne planeeritud 

eksamikuupäeva, tuues välja ka eksami ärajäämise põhjuse Samuti peab korraldaja eksami 

ärajäämisest informeerima registreerunud osalejaid, kohtunikku ning teisi konkreetse eksamiga 

seotud spetsialiste (liikumisjuht, jäljetegija, varrukamees jne) hiljemalt 3 päeva enne planeeritud 

eksamikuupäeva. Soovitav on, et korraldaja avalikustab teate eksami ärajäämise kohta ka oma 
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interneti koduleheküljel. 

 5.1.2  Eksami ärajäämise korral on korraldaja kohustatud tagastama registreerunud osalejatele 

osalemistasu. 

 5.1.3  Korraldaja ei ole kohustatud hüvitama muid kulutusi, mida osaleja oli juba teinud konkreetseks 

eksamiks valmistudes. 

 5.1.4  Kui korraldaja on eksami toimumise osas teinud kokkuleppeid eksamipaikade omanikega, siis on 

ta kohustatud informeerima ka neid. 

 

 5.2  Võistluse ärajäämine 

 5.2.1  Kalenderplaanis oleva võistluse mitte toimumisest peab korraldaja informeerima EKL-KKK 

eestseisust EKL-KKK ametlikku e-posti aadressi kasutades hiljemalt 14 päeva enne planeeritud 

võistluse kuupäeva, tuues välja ka võistluse ärajäämise põhjuse. Samuti peab korraldaja võistluse 

ärajäämisest informeerima registreerunud osalejaid, kohtunikku ning teisi konkreetse eksamiga 

seotud spetsialiste (liikumisjuht, jäljekoordinaator, jäljetegija, varrukamees jne) hiljemalt 14 päeva 

enne planeeritud võistluse kuupäeva. Soovitav on, et korraldaja avalikustab teate võistluse 

ärajäämise kohta ka oma interneti koduleheküljel. 

 5.2.1.1  Juhul kui võistlus jääb ära põhjusel, et sellele ei registreerunud piisaval arvul osalejaid vastavalt 

punkti 9.5. nõuetele, on korraldaja kohustatud punktis 5.2.1. nimetatud spetsialiste ja EKL-KKK 

eestseisust informeerima pärast registreerumisaja lõppu ja hiljemalt 5 päeva enne planeeritud 

võistluse kuupäeva. 

 5.2.2  Võistluse ärajäämise korral on korraldaja kohustatud tagastama registreerunud osalejatele 

osalemistasu. 

 5.2.3  Korraldaja ei ole kohustatud hüvitama muid kulutusi, mida osaleja oli juba teinud konkreetseks 

võistluseks valmistudes. 

 5.2.4  Kui korraldaja on võistluse toimumise osas teinud kokkuleppeid võistluspaikade omanikega,siis on 

ta kohustatud informeerima ka neid. 

 

 6  Eksami- ja võistluspaik 

 6.1  Korraldajal on õigus valida eksami või võistluse läbiviimiseks sobiv toimumiskoht. Eksami- või 

võistluspaiga valikul on korraldaja kohustatud lähtuma järgnevatest põhimõtetest: 

 a) Eksami- või võistluspaik peab võimaldama viia eksamit või võistlust läbi eeskirjade kohaselt. 
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 b) Eksami- või võistluspaiga asukoht ei tohi olla selline, et eksami või võistluse korraldamine 

segab kohalikke elanikke ebamõistlikul määral. 

 c) Eksami- või võistluspaiga omanikult või seadusjärgselt haldajalt peab olema küsitud luba seal 

eksami või võistluse korraldamiseks 

 d) Eksami- või võistluspaik peab olema sellise ümbrusega, mis võimaldab pealtvaatajatel 

segamatult jälgida eksami või võistluse kulgu ning mitte häirida seejuures osalejate sooritusi. 

 e) Eksami- või võistluspaiga läheduses peab olema piisavalt parkimisruumi osalejatele ja abilistele 

 f) Eksami- või võistluspaik peab tagama osalejatele võrdsed võimalused 

 g) Korraldaja peab tagama, et eksami- või võistluspaigas oleks võimalik eksamit või võistlust 

filmida punktides 8.4.2 ja 9.8 nimetatud eesmärkidel, hankides vajadusel eelnevalt sellekohase loa 

eksami- või võistluspaiga omanikult või seadusjärgselt haldajalt 

 6.2  Kuulekuseosaga koolitusalade eksamite ja võistluste korraldamisel peab kuulekuseosa jaoks 

kasutatav eksami- või võistlusplats vastama järgnevatele tingimustele, juhul kui koolitusala 

eeskirjad ei näe ette teisiti: 

 6.2.1  Kui koolitusala eeskiri näeb ette, et korraga on platsil sooritust tegemas 2 osalejat, kellest üks 

sooritab liikumisskeemi ja teine lamamist häiritud olukorras, siis peab vahemaa skeemi ja lamava 

koera vahe olema vähemalt 8 meetrit. 

 6.2.2  Kui koolitusala elementide hulka kuulub eseme toomise harjutus, peab plats olema sellise 

pinnakattega, et koerajuhi poolt visatud toomisese on seal selgelt nähtav. 

 6.3  Jäljeosaga koolitusalade (IGP, IFH, PJK, IGP-FH, IGP-V, IGP-ZTP, A-katse, IPO-R RH-F) 

eksamite ja võistluste korraldamisel peab jäljepõld vastama järgnevatele tingimustele: 

 6.3.1  Jäljeosaga koolitusalade eksamite ja võistluste läbiviimine lumel ei ole lubatud olenemata lume 

hulgast. 

 6.3.2  Jäljepõld ei tohi olla värskelt väetatud ega mürgitatud. 

 6.3.3  Jäljepõld peab olema sellise suurusega, et lisaks jälgede mahutamisele jääks piisavalt ruumi ka 

jälgede vahele, et koertel oleks võimalik eeskirjade kohaselt töötada, sattumata seejuures 

kõrvalasuvale jäljele või kõrvalasuvalt jäljelt eemaldunud koera jäljele. Samuti peavad põllule 

mahtuma jälgedele siirdumiseks vajalikud vabad liikumisteed, et nii osalejad kui ka kohtunik 

saaksid jälje alguspunkti siirduda ilma, et satuksid veel läbi töötamata jälgedele liiga lähedale. 

 6.3.4  Jäljepõlluna ei ole soovitav kasutada maastikke ja pinnaseid, millel jäljed on selgelt nähtavad. 

 6.4  Kaitseosaga koolitusalade eksamite ja võistluste korraldamisel peavad kaitseosa jaoks kasutatavad 

varjed olema paigaldatud sellisel viisil, et tuul neid ümber ei lükkaks. 
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 7  Eksamitel ja võistlustel osalemise tingimused 

 7.1  Eksamitel ja võistlustel võivad osaleda kõik koerad: 

 a) kellel on õigus vastavas eksami- või võistlusklassis osaleda. Osalemisõiguse kinnitamiseks tuleb 

esitada võistlusraamat. 

 b) kes on terved, nõuetekohaselt vaktsineeritud ja märgistatud 

 c) kes või kelle omanikud täidavad eksami või võistluse korraldaja poolt esitatud nõudeid (näiteks 

korraldava organisatsiooni liikmeks olek vms) 

 7.2  Indlev emane koer võib eksamitel ja võistlustel osaleda, kui koolitusala eeskirjad ei näe ette teisiti. 

Koerajuht peab koera innaajast korraldajale teada andma esimesel võimalusel, kuid kindlasti enne 

eksami või võistluse esimese soorituse algust. Indleva emase koeraga osaleja teeb eksami- või 

võistlussoorituse stardijärjekorras viimasena. Kui indlevaid emaseid on samas eksami- või 

võistlusklassis mitu ja koolitusala eeskirjad näevad ette stardijärjekorra loosimist, viiakse ka nende 

vahel läbi loosimine. 

 7.3  Tõutud koerad võivad osaleda kõigil eksamitel ja võistlustel (välja arvatud Eesti meistrivõistlused 

ja rahvusvahelised võistlused), kui koolitusala eeskirjad ei näe ette teisiti. 

 7.4  Eesti meistrivõistlustel võivad osaleda koerad, kes on kantud EST-registrisse. Nõuded iga 

koolitusala Eesti meistrivõistlustel osalejatele kinnitab EKL-KKK eestseisus enne konkreetse 

võistluse registreerimisaja algust. Konkreetse koolitusala eelneva aasta Eesti meistril on õigus 

järgneval aastal sama koolitusala Eesti meistrivõistlustel tasuta osaleda. 

 7.5  Eksamitel ja võistlustel ei tohi osaleda: 

 a) silmnähtavalt haiged või vigastatud koerad 

 b) emased koerad 30 päeva enne oodatavat poegimist ja 42 päeva pärast poegimist 

 c) silmnähtavalt arad või agressiivsed koerad 

 7.6  Eksamitel ja võistlustel ei ole lubatud osaleda koertel, kellele on antud valuvaigistavaid ravimeid 

või dopingut (täpsem nimekiri ning kirjeldus on välja antud FCI eeskirjadega). 

 7.6.1  Osalev koerajuht peab võimaldama eksami või võistluse ajal koera kontrollimist punktis 7.6. 

nimetatud ainete suhtes. 

 7.6.2  Juhul kui punktis 7.6. nimetatud ainete kasutamine leiab kinnitust, on korraldaja kohustatud sellest 

teavitama EKL-KKK eestseisust 2 tööpäeva jooksul peale vastava informatsiooni selgumist ning 

EKL-KKK eestseisus võib määrata koerajuhile või koera omanikule karistuse vastavalt 
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konkreetsele situatsioonile. 

 7.7  Kui korraldajal ei suuda leida eksami või võistluse jaoks vajalikku hulka varrukamehi, siis võib 

varrukamehena töötada ka inimene, kes osaleb samal eksamil või võistlusel koerajuhina, kuid ta ei 

tohi varrukamehena töötada samas klassis, kus ta ise koeraga osaleb. 

 

 8  Eksamitele ja võistlustele registreerumine 

 8.1  Eksamile või võistlusele registreerumise korra ja tingimused kehtestab korraldaja. Infot 

registreerumise tingimuste kohta (registreerumisaeg, osalemistasu, võimalik osalejate arvu piirang 

jms) peab olema võimalik saada hiljemalt 14 päeva enne eksami või 21 päeva enne võistluse 

toimumiskuupäeva eksami või võistluse peakorraldajalt, kasutades kontaktandmeid, mida 

korraldaja on esitanud EKL-KKK-le vastavalt punktile 2.1.1, 2.2.1, 3.1. või 3.2. Soovitav on, et 

korraldaja avalikustaks registreerumise tingimused ka oma koduleheküljel hiljemalt 14 päeva enne 

eksami või 21 päeva enne võistluse toimumiskuupäeva. 

 8.1.1  Registreerumise lõpptähtaeg peab olema hiljemalt 5 päeva enne võistluse toimumiskuupäeva ja 

hiljemalt 3 päeva enne eksami toimumiskuupäeva. 

 8.1.2  Eksami või võistluse osalemistasud võivad olla erinevad korraldava organisatsiooni liikmetele ja 

mitteliikmetele, kuid erinevus ei tohi olla suurem kui kahekordne. 

 8.1.3  Korraldaja on kohustatud igale eksamil või võistlusel osalejale teatama, kui tema registreerumine 

on õnnestunud. 

 8.2  Osaleja peab eksamile või võistlusele registreerumiseks esitama vähemalt järgnevad andmed: 

 - osalemisklass 

 - koera nimi 

 - koera reg. number (välja arvatud tõutud koerad) 

 - koera tõug 

 - koera id. number (tätoveeringu või kiibi nr) 

 - koera omaniku nimi 

 - koerajuhi nimi 

 - koera sugu 

 8.3  Osaleja loetakse eksamile või võistlusele registreerituks, kui ta on esitanud kõik nõutud andmed, 

tasunud osalemistasu ja saanud korraldajalt punktis 8.1.3. nimetatud kinnituse. 

 8.4  Eksamile või võistlusele registreerudes kinnitab osaleja, et ta on tutvunud käesoleva ja koolitusala 
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eeskirjaga ja kohustub nendes toodud nõudeid täitma ning vastutab oma käitumise eest eksamil või 

võistlusel nimetatud eeskirjade ulatuses. 

 8.4.1  Eksamile või võistlusele registreerudes annab osaleja nõusoleku enda nime ja osaleva koera nime 

avalikustamiseks koos eksami või võistluse tulemusega protokolli internetiversioonis (vastava 

programmi osana ja/või korraldava klubi kodulehel). 

 8.4.2  Eksamile või võistlusele registreerudes annab osaleja nõusoleku enda ja osaleva koera soorituse 

filmimiseks EKL-KKK poolt. Eksamil või võistlusel filmitud materjali ei ole võimalik kasutada 

selleks, et muuta kohtuniku poolt sooritusele antud hinnangut. 

 8.5  Iga koolitusala Eesti meistrivõistlustele registreerumise tingimused (registreerumise algus- ja 

lõpptähtaeg, osalemistasu, osalemistingimused) kinnitab EKL-KKK eestseisus konkreetse võistluse 

korraldamises osalevate EKL liikmesorganisatsioonide ettepanekute põhjal hiljemalt 3 kuud enne 

võistluse toimumist. 

 8.6  Korraldaja on kohustatud registreerunud osalejale osalemistasu tagastama, kui: 

 a) eksam või võistlus jääb ära 

 b) eksami või võistluse toimumiskuupäev või toimumispaik muutub punktis 4.1.1, 4.2.1. või 4.2.3 

nimetatud viisil ning osalejal ei ole enam võimalik eksamil või võistlusel osaleda. 

 c) eksami või võistluse kohtunik muutub ja osalejal ei ole enam võimalik eksamil või võistlusel 

osaleda vastavalt EKL katsekohtuniku statuudi punktile 6.1.j või 6.1.k. 

 d) eksami või võistluse toimumine katkestatakse punktis 10.6. nimetatud põhjuste tõttu. 

 e) osalejal ei ole võimalik eeskirjade kohaselt eksami- või võistlussooritust teha punktis 10.8. 

kirjeldatud olukorra tõttu ning EKL-KKK rahuldab osaleja sellekohase protesti. 

 f) eksami või võistluse tulemused tühistatakse vastavalt punktile 14.5. 

 g) eksamile või võistlusele registreeritud koer sureb. 

 h) eksamile või võistlusele registreerunud koer ja/või koerajuht haigestub (nõutav arstitõend). 

 i) emasel koeral algab innaaeg (nõutav vet. arsti tõend või koera ettenäitamine korraldajale) ning 

konkreetse koolitusala eksamil või võistlusel ei ole indlevatel emastel koertel lubatud osaleda. 

 

 9  Eksamite ja võistluste korraldamine 

 9.1  Korraldaja peab tagama, et eksam või võistlus on ettevalmistatud ja läbi viidud vastavalt 

käesolevale ja konkreetse koolitusala eeskirjadele. 

 9.2  Eksamit või võistlust korraldav organisatsioon määrab peakorraldaja, kes moodustab 
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korraldustoimkonna. Korraldav organisatsioon vastutab kõigi korraldusega seotud isikute tegevuse 

eest konkreetse eksami või võistluse korraldamisel. 

 9.3  Korraldaja peab tagama, et eksamit või võistlust hindama kutsutud kohtunik omaks vastavat 

hindamispädevust. 

 9.3.1  FCI koolitusalade eksameid ja võistlusi võivad Eestis hinnata vastava hindamisõigusega EKL 

kohtunikud ja vastavat FCI hindamisõigust omavad välisriikide kohtunikud. Kohalike 

koolitusalade eksameid ja võistlusi võivad Eestis hinnata vaid vastava hindamisõigusega EKL 

kohtunikud, kui konkreetse koolitusala eeskirjad ei näe ette teisiti. 

 9.3.2  Korraldaja peab saatma kohtunikule kirjaliku kutse ning saama kohtunikult nõusoleku hindamiseks 

samuti kirjalikus vormis, va IRO egiidi all korraldatavad eksamid. 

 9.3.3  Kui korraldaja kutsub eksamit või võistlust hindama mõne teise FCI liikmesriigi kohtuniku, peab ta 

sellest EKL-KKK eestseisust informeerima vastavalt punkti 3.4. nõuetele. 

 9.3.4  Korraldaja peab informeerima kohtunikku eksami või võistluse detailidest vastavalt punktile 3.5.1. 

Juhul kui korraldaja seda nõuet ei täida, on kohtunikul õigus tühistada oma lubadus kohtunikuna 

töötada. 

 9.3.5  Kohtuniku transpordi, tema ööbimise ning toitlustamise korraldamise eest vastutab eksami või 

võistluse peakorraldaja. 

 9.4  Korraldaja peab tagama eksami või võistluse läbiviimiseks vajalike abiliste ja abivahendite 

olemasolu vastavalt koolitusala eeskirjaga määratud nõuetele. 

 9.4.1  Jäljeosaga koolitusala eksamil või võistlusel kasutatavad jäljetegijad peavad olema sellise 

ettevalmistusega, et nad on võimelised tegema jäljed vastavalt koolitusala eeskirjadele, mõistma ja 

järgima kohtuniku juhiseid ning tagama kõigile osalejatele võrdsed võimalused jäljetööks. 

Jäljetegijate võimalike ränkade eksimuste eest vastutab korraldaja. 

 9.4.2  Eksamil või võistlusel kasutatavad liikumisjuhid peavad olema sellise ettevalmistusega, et nad on 

võimelised eksami- või võistluspaigal täitma oma kohustusi vastavalt koolitusala eeskirjadele. 

 9.4.3  Kaitseosa sisaldavatel võistlustel, eksamitel, EKL kalenderplaani kantud näitustel ning EKL 

tõuraamatu määruses nimetatud aretuserinõuete täitmist võimaldavatel aretuskontrollidel võivad 

töötada ainult EKL poolt atesteeritud või stažeerima lubatud varrukamehed ning FCI 

liikmesriikides atesteeritud võistlusvarrukamehed. 

 9.4.3.1  Võistlustel ja EKL kalenderplaani kantud näitustel võib EKL poolt stažeerima lubatud varrukamees 

töötada ainult juhul, kui samaaegselt töötab võistlusel või näitusel ka atesteeritud varrukamees. 

 9.4.3.2  Kui korraldaja kutsub kaitseosaga koolitusala eksamile või võistlusele töötama varrukamehe, kes 
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on varrukamehe õigused omandanud mõnes teises FCI liikmesriigis kui Eesti, peab ta sellest EKL-

KKK eestseisust informeerima vastavalt punkti 3.4. nõuetele. 

 9.4.4  Peakorraldaja peab võimaldama kohtunikule aja abiliste juhendamiseks. 

 9.5  Eksami või võistluse läbiviimiseks peab eksamile või võistlusele registreerunud olema vähemalt 3 

osalejat, kui koolitusala eeskirjad ei näe ette teisiti. Kui korraldaja korraldab samal kuupäeval 

mitme koolitusala eksamid või võistlused, siis peab kõigile eksamitele või võistlustele kokku 

olema registreerunud vähemalt 3 osalejat, kui koolitusalade eeskirjad ei näe ette teisiti. Kui 

eksamitele või võistlustele registreerub vähem osalejaid, on korraldaja kohustatud eksami või 

võistluse ära jätma, järgides peatükis 5 nimetatud korda. 

 9.6  Korraldaja peab tagama, et kasutatakse vaid selliseid eksami- või võistluspaiku, mis vastavad 

peatükis 6 kirjeldatud tingimustele. 

 

 9.7  Eesti meistrivõistluste korraldamine 

 9.7.1  Eesti meistrivõistlusi korraldatakse üks kord aastas koolitusala kõrgeimas klassis. 

 9.7.2  Koolitusalad, milles konkreetsel aastal Eesti meistrivõistlusi korraldatakse, otsustab EKL-KKK 

eestseisus eelneval aastal võistluskalendri koostamise käigus. 

 9.7.3  Eesti meistrivõistluste korraldamine toimub analoogselt teiste võistluste korraldamisega, erinedes 

vaid punktides 2.3., 7.4. ja 8.5. nimetatud lisanõudmiste poolest. 

 9.7.4  Iga koolitusala Eesti meistrivõistluste kohtuniku kinnitab EKL-KKK eestseisus konkreetse 

võistluse korraldamises osalevate EKL liikmesorganisatsioonide ettepanekute põhjal hiljemalt 3 

kuud enne võistluse toimumist. 

 9.7.5  Eesti meistrivõistluste korraldamisel peavad korraldamises osalevad EKL liikmesorganisatsioonid 

arvestama kõigi EKL nõudmistega konkreetse võistluse kohta (sh sponsorid, reklaam). 

 9.8  EKL-KKK-l on õigus määrata eksamile või võistlusele inimene, kes filmib kas kogu eksami või 

võistluse või osa sellest. 

 9.8.1  Eksamil või võistlusel filmitud materjali ei tohi kasutada kohtuniku hinnangu muutmiseks, küll 

võib videomaterjal olla aluseks EKL-KKK poolsele hinnangu andmisele kohtuniku ja korraldaja 

tööle. 

 9.8.2  Kui eksamil või võistlusel filmitud materjali ja esitatud avalduse põhjal tuvastab EKL-KKK 

eestseisus käesoleva eeskirja, koolitusala eeskirjade või teiste EKL normdokumentide rikkumise, 

on EKL-KKK eestseisusel õigus teha EKL juhatusele ettepanekuid sanktsioonide määramiseks 

korraldajale ja/või kohtunikele. 
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 9.9  Korraldaja on kohustatud tasuma iga eksamil või võistlusel osalenud koera eest EKL-le 

stardimaksu, mille suuruse määrab EKL juhatus. 

 

 10  Eksami- ja võistluspaigas käitumine 

 10.1  Eksami või võistluse toimumise ajaks loetakse perioodi eksami- või võistluspaigas, mis algab 

sellest hetkest, kui osalevad koerajuhid esitavad korraldajale võistlusraamatud ja lõppeb täidetud 

võistlusraamatute osalejatele tagastamisega. 

 10.2  Eksami või võistluse peakorraldaja peab viibima eksami- või võistluspaigas ning olema hindava 

kohtuniku käsutuses kogu eksami või võistluse toimumise aja. 

 10.2.1  Peakorraldaja peab tagama selle, et eksami eksami- või võistluspaigas oleksid olemas kõik 

vajalikud dokumendid ja blanketid ning andma need eeskirjade kohaselt täidetuna kohtuniku 

kasutusse. 

 10.2.1.1  EKL-KKK-le ja EKL-ile esitatavad blanketid peavad vastama EKL juhatuse poolt kinnitatud 

standarditele ehk sisaldama samasid andmeid nagu EKL-KKK koduleheküljel avalikustatud 

vastava blanketi näidis. 

 10.2.2  Peakorraldaja vastutab eksamil või võistlusel osalevate koerte identifitseerimise eest. 

 10.2.3  Peakorraldaja peab olema eksami või võistluse ajal kättesaadav kontakttelefonilt, mis on EKL-

KKK-le teatatud vastavalt punktile 2.1.1, 2.2.1, 3.1. või 3.2. 

 10.3  Eksamil või võistlusel osaleja peab lisaks koolitusala eeskirjades kirjeldatud käitumisjuhistele 

täitma ka kohtuniku ja korraldaja juhiseid ja nõudmisi. 

 10.4  Eksamil või võistlusel peab koerajuhil kaasas olema tõend osaleva koera nõuetekohase 

vaktsineerimise kohta ja võistlusraamat ning vajadusel ka koera registreerimistunnistus või selle 

koopia. Kui koerale ei ole veel võistlusraamatut väljastatud, peab osaleja sellest registreerumisel 

korraldajatele teada andma, sellisel juhul väljastatakse koerale võistlusraamat eksami või võistluse 

toimumise päeval vastavalt punktidele 12.2. ja 12.3. 

 10.5  Peakorraldaja või kohtunik võib eemaldada osaleja eksamilt või võistluselt, kui 

 a) osaleja rikub eksami või võistluse toimumise ajal olulisel määral koolitusala eeskirju, 

loomakaitseseadust või käitub sobimatult koera, kohtuniku, korraldaja või teiste osalejate suhtes. 

 b) osalev koer ohustab või hammustab eksami või võistluse toimumise ajal ajal inimest või teist 

koera. 

 10.5.1  Eksamilt või võistluselt eemaldatu kaotab kõik konkreetsel eksamil või võistlusel selleks hetkeks 
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saadud punktid, tulemused ja tiitlid, kui koolitusala eeskirjad ei näe ette teisiti. 

 10.5.2  Osaleja eemaldamise korral on peakorraldaja kohustatud eemaldamisega lõppenud situatsioonist 

teavitama korraldava organisatsiooni juhtkonda, kes omakorda informeerib EKL-KKK eestseisust, 

saates vastavasisulise avalduse EKL-KKK ametlikule e-posti aadressile hiljemalt 2 tööpäeva 

jooksul pärast eksami või võistluse toimumist. Korraldaja peab saadetavale informatsioonile lisama 

kohtuniku või 2 tunnistaja allkirjaga kinnituse intsidendi toimumise kohta. 

 10.5.3  EKL-KKK eestseisus käsitleb avaldust vastavalt peatükis 14 kirjeldatud korrale. EKL-KKK võib 

eksamilt või võistluselt eemaldatud osalejale teha hoiatuse, määrata tähtajalise eksamitel ja 

võistlustel osalemise keelu või rakendada teistsugust karistust vastavalt konkreetsele situatsioonile. 

Eksamitel ja võistlustel osalemise keelu kinnitab EKL juhatus EKL-KKK eestseisuse ettepanekul. 

 10.6  Kohtunikul on õigus eksam või võistlus katkestada, kui selle toimumise ajal ei suuda korraldaja 

tagada eksami või võistluse kulgu vastavalt käesolevatele ja/või koolitusala eeskirjadele või ei ole 

tagatud kohtuniku, osalejate, korraldajate, pealtvaatajate ja/või kolmandate isikute turvalisus. 

 10.6.1  Kui eksam või võistlus katkestatakse punktis 10.6. kirjeldatud põhjusel, siis on korraldaja 

kohustatud eksami või võistlusel osalejatele osalemistasu tagasi maksma. 

 10.7  Kui mõni osalev koer rahuldab eksami või võistluse toimumise ajal eksami- või võistlusplatsil oma 

loomulikke vajadusi, siis on korraldaja kohustatud tagama platsi puhastamise. 

 10.8  Kui eksamil või võistlusel osaleja kogeb, et eksam või võistlus ei ole korraldatud vastavalt 

käesolevale või koolitusala eeskirjadele ja see mõjutab tema koera sooritust (näiteks valesti maha 

pandud või rikutud jälg vms), siis on tal võimalik küsida kohtunikult oma koerale uue soorituse 

võimalust. 

 10.8.1  Osalejal ei ole õigust punktis 10.8 nimetatud situatsioonis nõuda korraldajalt osalemistasu 

tagasimaksmist. 

 10.8.2  Kui kohtunik ja korraldaja ei võimalda osalejale uut sooritust, siis on osalejal õigus koostada EKL-

KKK eestseisusele protest ning saata see EKL-KKK ametlikule e-posti aadressile hiljemalt 2 

tööpäeva jooksul pärast eksami või võistluse toimumist. Osaleja peab saadetavale protestile lisama 

ka vähemalt ühe tunnistaja allkirjaga kinnituse eeskirjade rikkumise asetleidmise kohta. 

 10.8.3  EKL-KKK eestseisus käsitleb protesti vastavalt peatükis 14 kirjeldatud korrale. Protesti 

rahuldamise korral on korraldaja kohustatud osalejale osalemistasu tagasi maksma. 

 10.9  Kui koolitusala eeskirjade kohaselt on osaleja kohustatud osalema mitmeosalise koolitusala (IGP, 

PJK, IGP-FH, IGP-V, IGP-ZTP, BC-katse, IPO-R) eksami või võistluse kõigil osaaladel, kuid 

katkestab eksami või võistluse, on ta kohustatud esimesel võimalusel informeerima peakorraldajat 
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ja kohtunikku katkestamisest ja selle põhjusest. 

 10.9.1  Kui osaleja ei informeeri punktis 10.9. nimetatud juhul kohtunikku või peakorraldajat või katkestab 

eksami või võistluse ilma mõjuva põhjuseta, võib korraldaja sellest informeerida EKL-KKK 

eestseisust, saates teate EKL-KKK ametlikku e-posti aadressi kasutades hiljemalt 2 tööpäeva 

jooksul pärast eksami või võistluse toimumist. EKL-KKK eestseisusel on õigus määrata 

katkestanud koerajuhile 1-aastane eksamitel ja võistlustel osalemise keeld. Eksamitel ja võistlustel 

osalemise keelu kinnitab EKL juhatus EKL-KKK eestseisuse ettepanekul. 

 

 11  Eksamite ja võistluste hindamine 

 11.1  Eksami või võistluse hindamine toimub vastavalt konkreetse koolitusala eeskirjadele ja 

hindamisjuhistele. 

 11.2  Eksamil või võistlusel võivad hinnata kohtunikud, kellele on omistatud konkreetse koolitusala 

hindamispädevus vastavalt punktis 9.3.1. kirjeldatule. 

 11.3  Kohtuniku poolt ühe päeva jooksul maksimaalselt hinnatav osalejate arv on määratud konkreetse 

koolitusala eeskirjadega. 

 11.4  Korraldaja peab võimaldama kohtunikule hindamise ajal töörahu ning kohtuniku soovi korral ka 

piisava pikkusega pausid, mis võimaldab kohtunikul ühtlaselt ja parimal võimalikul tasemel 

hinnata. 

 11.5  Kohtunikul on õigus teha eksami voi võistluse hindamises paus, kui: 

 a) eksami või võistluse jätkamine on osalejast mitteolenevatel põhjustel takistatud. 

 b) ilmastikutingimused ei võimalda eksamil või võistlusel jätkuda. 

 c) eksami või võistluse jätkumine võib seada ohtu eksami- või võistluspaigas viibivate inimeste või 

koerte tervise. 

 d) kui kohtunik ei ole võimeline lähtuvalt oma tervislikust seisundist hindamist jätkama. 

 11.5.1  Eksami või võistluse jätkudes säilivad enne pausi saavutatud punktid ja tulemused. 

 11.5.2  Kui kohtunik ei ole võimeline lähtuvalt oma tervislikust seisundist hindamist jätkama ka pärast 

pausi, võib korraldaja võimaluse korral kutsuda hindamist jätkama teise kohtuniku. Sellise 

situatsiooni tekkimisest peab korraldaja teavitama EKL-KKK eestseisust EKL-KKK ametlikku e-

posti aadressi kasutades hiljemalt 2 tööpäeva jooksul pärast eksami või võistluse toimumist. 
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 12  Tulemuste arvestamine 

 12.1  Eksamil või võistlusel saadud tulemus tuleb kanda koera võistlusraamatusse ja kinnitada eksami 

peakorraldaja ja kohtuniku allkirjaga, kui koolitusala eeskirjad ei näe ette teisiti. 

 12.2  Võistlusraamatu väljastab koerale eksami- või võistluspaigas selle eksami või võistluse korraldaja, 

kus koer esmakordselt osaleb. 

 12.2.1  Kui koer ei ole veel ühelgi eksamil ega võistlusel osalenud ja tal puudub võistlusraamat, on osaleja 

kohustatud registreerudes sellest eksami või võistluse korraldajat informeerima. 

 12.3  Koerale võistlusraamatu väljastamisel kirjutatakse sinna järgmised andmed : 

 - võistlusraamatu number 

 - koera tõug 

 - koera nimi 

 - koera reg. number (välja arvatud tõutud koerad) 

 - koera sünnikuupäev 

 - koera sugu 

 - koera id. number (tätoveeringu või kiibi nr) 

 - koera omaniku nimi 

 - võistlusraamatu väljastanud organisatsiooni nimi 

 - võistlusraamatu väljastamise kuupäev 

 - võistlusraamatu väljastaja allkiri 

 12.4  Eksamil või võistlusel osaleja peab esitama korraldajale võistlusraamatu enne oma eksami- või 

võistlussoorituse algust. Kui osalejal ei ole võistlusraamatut kaasas, siis ta osalema ei pääse. 

 12.5  Igal eksamil või võistlusel osalemise kohta kirjutatakse koera võistlusraamatusse järgmised 

andmed: 

 - eksami või võistluse toimumiskuupäev(ad) 

 - eksami- või võistluspaik vähemalt maakonna täpsusega 

 - koolitusala ja osalemisklassi tähis 

 - kohtuniku nimi 

 - mitme osaalaga koolitusalade puhul erinevate osaalade punktid ja hinded 

 - summaarsed punktid ja summaarne hinne 

 - koolitusala tulemus, kui see saavutatakse 

 - kaitseosaga koolitusalade puhul võitlustahe 

 - peakorraldaja allkiri 
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 - kohtuniku allkiri 

 12.6  Kui koera võistlusraamat on kaduma läinud, siis on koera omanikul võimalik saada koerale uus 

võistlusraamat. Uue võistlusraamatu väljastab EKL büroo ja sellesse märgitakse kõik punktis 12.3. 

nimetatud andmed. Koera poolt saavutatud tulemustest on võimalik uude võistlusraamatusse kanda 

neid tulemusi, mis on kantud koera registreerimistunnistusele või esitatud EKL-KKK-le eksamite 

või võistluste ametlikes koondprotokollides. 

 12.6.1  Uue võistlusraamatu väljastatamisel kantakse sinna iga koolitusala kõrgeima osalemisklassi 

tulemus, mille saavutamine konkreetse koera poolt on dokumenteeritud punktis 12.6. nimetatud 

viisidel. 

 12.6.2  Uue võistlusraamatu väljastamise eest tasub koera omanik vastavalt EKL teenuste hinnakirjale. 

 12.7  Võistlusraamatu täitumisel peab koerajuht järgnevale eksamile või võistlusele osalema minnes 

kaasa võtma täitunud võistlusraamatu ning korraldaja väljastab selle põhjal koerale uue 

võistlusraamatu. 

 12.7.1  Juhul kui koera võistlusraamat on täitunud, on koerajuht kohustatud eksamile või võistlusele 

registreerumisel korraldajat uue võistlusraamatu väljastamise vajadusest teavitama. 

 12.7.2  Kui koer osaleb eksamil või võistlusel klassis, milles osalemisõiguse kohta puudub uues 

võistlusraamatus sissekanne, peab osaleja eksami või võistluse korraldajale osalemisõiguse 

tõestamiseks esitama ka täitunud võistlusraamatu. 

 12.8  Kui koera võistlusraamatus on mõni sissekanne muutunud mitteloetavaks, siis võib koera omanik 

lasta EKL büroos teha võistlusraamatusse uue sissekande. Uusi sissekandeid saab teha ainult EKL-

KKK-le esitatud eksamite või võistluste ametlike koondprotokollide alusel. 

 12.9  Iga eksami või võistluse kohta peab korraldaja eksami- või võistluspaigal vormistama 

koondprotokolli, millele kirjutavad alla eksami või võistluse peakorraldaja ja kohtunik. 

 12.10  Koondprotokoll on soovitav vormistada EKL juhatuse poolt kinnitatud blanketil. Koondprotokoll 

võib olla vormistatud ka muul kujul, kuid peab kindlasti sisaldama järgmisi andmeid: 

 - eksami või võistluse toimumiskuupäev(ad) 

 - eksami- või võistluspaik vähemalt maakonna täpsusega 

 - korraldava organisatsiooni nimi 

 - peakorraldaja nimi 

 - koolitusala tähis 

 - kaitseosaga koolitusalade puhul varrukamehe nimi 

 - kohtuniku nimi 
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 - peakorraldaja allkiri 

 - kohtuniku allkiri 

 

 Iga osalenud koera kohta täidetakse järgmised andmed: 

 - koera nimi 

 - koera reg. nr (välja arvatud tõutud koerad) 

 - koera id. number (tätoveeringu või kiibi nr) 

 - koera omaniku nimi 

 - koerajuhi nimi 

 - mitme osaalaga koolitusalade puhul erinevate osaalade punktid ja hinded 

 - summaarsed punktid ja summaarne hinne 

 - koolitusala tulemus, kui see saavutatakse 

 - kaitseosaga koolitusalade puhul võitlustahe 

 - koht paremusjärjestuses, kui tegemist on võistlusega 

 12.11  Korraldaja on kohustatud eksami või võistluse koondprotokollis oleva informatsiooni (va 

kohtuniku ja peakorraldaja allkirjad, mille lisamine on soovituslik) saatma EKL-KKK eestseisusele 

EKL-KKK ametlikku e-posti aadressi kasutades hiljemalt 30 päeva pärast eksami või võistluse 

toimumist. Lisaks peab korraldaja toimetama koondprotokolli originaali paberkujul või digitaalselt 

allkirjastatuna EKL büroosse samuti hiljemalt 30 päeva pärast eksami või võistluse toimumist 

 12.11.1  Kui korraldaja jätab koondprotokolli EKL-KKK-le ja/või EKL büroosse punktis 12.11 nimetatud 

tähtajaks esitamata, siis on EKL juhatusel õigus EKL-KKK eestseisuse ettepanekul eksam või 

võistlus koos kõigi tulemustega tühistada. 

 12.12  Kõigi EKL-KKK eestseisusele ja EKL-i laekuvate andmete eest vastutab korraldav organisatsioon. 

 12.13  EKL-KKK eestseisus kannab korraldaja poolt esitatud eksami või võistluse tulemused EKL-KKK 

kodulehel olevasse avalikku andmebaasi. 

 12.14  Käesoleva eeskirja ja koolitusala eeskirjade kohaselt taotletud ja korraldatud eksamitel ja 

võistlustel saavutatud ning nõuetekohaselt EKL-KKK-le edastatud koolitustulemusi arvestatakse 

rahvuslike ja rahvusvaheliste tiitlite saamisel, pesakondade EKL registrisse kandmisel ning 

näitustel kasutusklassis osalemisel vastavalt FCI ja EKL eeskirjadele. 

 12.15  Koera tõutunnistusele kantakse koolitusala Eesti meistrivõistlustel saavutatud meistritiitlid ja 

koolitusala tšempioni tiitlid. Eesti meistri tiitli tähistamiseks kasutatakse tähist „M", koolitusala 

lühendit ning aastaarvu (näiteks M KK 2010). 
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 13  Eksamite ja võistluste korraldajate õigused ja kohustused 

 13.1  Eksameid ja võistlusi läbiviivatel organisatsioonidel on õigus lisaks eelpool kirjeldatud õigustele: 

 13.1.1  korraldada eksam või võistlus iseseisvalt 

 13.1.2  koostada eksami või võistluse korraldamiseks eelarve ja teha materiaalseid kulutusi 

 13.1.3  piirata osalevate koerte arvu, kui eksami või võistluse korraldamine seda nõuab 

 13.1.4  Korraldaval organisatsioonil on õigus korraldada ainult oma tõuühingu või klubi meistrivõistlusi, 

välja arvatud Eesti meistrivõistlused, mille korraldamise õiguse määrab korraldajale EKL-KKK 

eestseisus. Võistlustingimused, määrused ja tiitlid kuuluvad korraldava organisatsiooni pädevusse, 

tulemusi arvestatakse, kuid saavutatud tiitleid ei kanta koera tõutunnistusele. 

 13.2  Eksameid ja võistlusi läbiviivatel organisatsioonidel on kohustus lisaks käesolevas eeskirjas 

eelpool kirjeldatud kohustustele: 

 13.2.1  Tagada eksami- ja võistluspaiga ohutus osalejate jaoks. 

 13.2.2  Lubada eksamile või võistlusele EKL-KKK eestseisuse poolt kinnitatud vaatleja ja tagada 

vaatlejale ligipääs konkreetse eksami või võistlusega seotud dokumentidele. 

 13.2.3  Hankida eksami või võistluse toimumiseks vajalikud load vastavalt Eesti Vabariigi ja kohalike 

omavalituste seadustele ja määrustele. 

 

 14   Protestide käsitlemise ning eksamite ja võistluste tulemuste 

tühistamise kord 

 14.1  Kui osaleja või mõni teine eksami- või võistluspaigas viibiv inimene märkab, et eksamil või 

võistlusel rikutakse kas käesolevat või konkreetse koolitusala eeskirja, on tal õigus koostada 

avaldus, protest või informeeriv kiri ja saata see EKL-KKK ametlikule e-posti aadressile hiljemalt 

2 tööpäeva jooksul pärast eksami või võistluse toimumist. Saadetavale informatsioonile peab saatja 

lisama ka vähemalt 2 tunnistaja allkirjaga kinnituse eeskirja rikkumise asetleidmise kohta. Eeskirja 

rikkumine võib olla seotud nii eksami või võistluse korraldamise, hindamise kui osalejate või 

pealtvaatajate käitumisega. 

 14.2  EKL-KKK eestseisus käsitleb punktis 14.1. nimetatud dokumente järgneval EKL-KKK eestseisuse 

koosolekul. 
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 14.2.1  EKL-KKK eestseisus on kohustatud laekunud dokumendiga seotud isikuid teema käsitlemisest 

informeerima telefoni, posti või e-posti teel hiljemalt 10 päeva enne koosoleku toimumist. 

 14.3  EKL-KKK langetab otsuse punktis 14.1. nimetatud dokumentide osas vastavalt käesolevale ja 

koolitusala eeskirjale ning vajadusel saadab oma otsuse EKL juhatusele ülevaatamiseks ja 

kinnitamiseks. 

 14.4  Kui punktis 14.1. nimetatud dokument viitab sellele, et mõni osaleja on saanud eksamil või 

võistlusel tulemuse käesolevat või konkreetse koolitusala eeskirja olulisel määral rikkudes ning 

rikkumine leiab kinnitust, siis on EKL-KKK eestseisusel õigus teha EKL juhatusele ettepanek 

konkreetse osaleja tulemuse tühistamiseks. 

 14.4.1  Juhul kui EKL juhatus tühistab osaleja tulemuse, siis peab EKL-KKK sellest informeerima 

osalejat, koera omanikku, eksami või võistluse korraldajat, hinnanud kohtunikku, välisriigi 

kohtuniku päritolumaa kennelliitu ning ka üldsust läbi EKL ja EKL-KKK kodulehe. 

 14.5  Kui punktis 14.1. nimetatud dokument viitab sellele, et eksami või võistluse korraldamisel on 

olulisel määral rikutud käesolevat või konkreetse koolitusala eeskirja ja rikkumine leiab kinnitust, 

siis on EKL-KKK eestseisusel õigus teha EKL juhatusele ettepanek kõigi konkreetsel eksamil või 

võistlusel saadud tulemuste tühistamiseks. 

 14.5.1  Juhul kui EKL juhatus tühistab kõik konkreetse eksami või võistluse tulemused, siis peab EKL-

KKK sellest informeerima osalejaid, koerte omanikke, eksami või võistlusekorraldajat, välisriigi 

kohtuniku päritolumaa kennelliitu ning ka üldsust läbi EKL ja EKL-KKK kodulehe. 

 14.5.2  Juhul kui EKL juhatus tühistab kõik konkreetse eksami või võistluse tulemused, siis peab eksami 

või võistluse korraldaja osalejatele osalemistasu tagastama. 

 14.6  Kui EKL juhatus tühistab punktides 14.4. või 14.5. kirjeldatud viisil osalejate tulemused, siis võib 

see kaasa tuua ka tühistatud tulemustest otseselt sõltuvate tiitlite, aretusnõuete täitmise ning 

näitustel saadud tulemuste tühistamise. 

 14.7  EKL-KKK eestseisus on kohustatud punktis 14.1. nimetatud dokumendi laekumise korral teatama 

dokumendi esitajale hiljemalt 60 päeva jooksul pärast dokumendi kättesaamist selle käsitlemise 

lõpptulemuse. Kui EKL-KKK eestseisus ei ole erinevatel mõjuvatel põhjustel jõudnud nimetatud 

aja jooksul laekunud dokumenti käsitleda, siis on EKL-KKK eestseisus kohustatud lõpptulemusest 

dokumendi esitajale teatama esimesel võimalusel. 

 

 15  Võistluste ja eksamite korraldamisel eeskirjade rikkumisest 
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tulenevad sanktsioonid 

 15.1  Kui eksami või võistluse korraldaja rikub käesolevat eeskirja, konkreetse koolitusala eeskirju või 

teisi EKL või FCI normdokumente ning see on dokumenteeritud, siis on EKL-KKK eestseisusel 

õigus juhtida korraldaja tähelepanu puudustele ning teha korraldajale hoiatus, mis protokollitakse 

EKL-KKK eestseisuse koosoleku otsustena. 

 15.1.1  Kui korraldajale tehakse EKL-KKK eestseisuse poolt hoiatus, siis peab EKL- KKK eestseisus 

hoiatusest informeerima nii korraldajat kui ka üldsust. 

 15.1.2  EKL-KKK eestseisus kasutab korraldajaga suhtlemiseks kontaktandmeid, mida korraldaja oli 

esitanud eksamit või võistluset taotledes või teatanud enne eksami või võistluse toimumist ja 

veendub, et hoiatus jõudis adressaadini. 

 15.2  Kui eksami või võistluse korraldaja rikub punktis 15.1 nimetatud eeskirju korduvalt ja see on 

dokumenteeritud, siis olenevalt rikkumise suurusest võib EKL-KKK eestseisus määrata 

korraldajale tähtajalise eksamite ja/või võistluste korraldamise keelu. Eksamite ja/või võistluste 

korraldamise keelu kinnitab EKL juhatus EKL-KKK eestseisuse ettepanekul. 

 15.2.1  Eksamite ja/või võistluste korraldamise keelu võib määrata nii ühe kui mitme koolitusala ulatuses. 

 15.2.2  Eksamite ja/või võistluste korraldamise keelu ajaline kestvus võib olla 3 kuud kuni 2 aastat. 

 15.2.3  EKL-KKK peab eksamite ja/või võistluste korraldamise keelust informeerima nii korraldajat kui 

üldsust. 

 15.3  Kui korraldajale määratakse eksamite ja/või võistluste korraldamise keeld punktis 15.2 kirjeldatud 

viisil, kuid korraldajale on juba eelnevalt keelu kehtivusperioodi ajaks EKL kalenderplaani 

kinnitatud nende koolitusalade eksameid või võistlusi, mille kohta keeld kehtib, siis need eksamid 

ja võistlused tühistatakse ning korraldaja on kohustatud juba registreerunud osalejatele 

osalemistasu tagastama. 

 15.3.1  Juhul kui tühistamisele kuuluva võistluse toimumine on EKL seisukohast oluline, on EKL-KKK 

eestseisusel õigus võistlus kalenderplaani alles jätta ning korraldada see EKL-KKK poolt. 
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LISA 1 

Eesti Kennelliidu poolt tunnustatud koerte koolitusalade loetelu 

 

 

 1  Rahvusvahelised (FCI) alad: 

 1.1  AG – agility 

 1.2  Rahvusvaheliste teenistuskoerte töökatsete, rahvusvaheliste jäljekoerte töökatsete, rahvusvahelise 

ühiskonnakõlblikkuse katse, rahvusvahelise vastupidavuskatse (IGP) eeskirjas olevad koolitusalad 

 1.3  IPO-R – rahvusvaheline päästekoerte katse 

 1.4  SK – sõnakuulelikkus 

 

 2  Rahvuslikud alad: 

 2.1  KK – kuulekuskoolitus 

 2.2  PJK – põllujäljekatse 

 2.3  VP – veepääste katse 

 2.4  RK – rallikuulekus 


