
Lisa 4. Rallikuulekuse klass 3 (RK3) 

Võte Silt Kirjeldus 
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Istu, pööre paremale, istu 
Koerajuht peatub ja koer istub koerajuhi kõrvale. 
Võistluspaar teeb kohapeal 90° parempöörde ja 
peatub. Koer istub uuesti koerajuhi kõrvale. Koer 
peab koerajuhile pöördel järgnema. 
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Istu, pööre vasakule, istu 
Koerajuht peatub ja koer istub koerajuhi kõrvale. 
Võistluspaar teeb kohapeal 90° vasakpöörde ja 
peatub. Koer istub uuesti koerajuhi kõrvale. Koer 
peab koerajuhile pöördel järgnema. 
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Istu, ümberpöörd paremale, istu 
Koerajuht peatub ja koer istub koerajuhi kõrvale. 
Võistluspaar teeb kohapeal 180° pöörde paremale ja 
peatub. Koer istub uuesti koerajuhi kõrvale. Koer 
peab koerajuhile pöördel järgnema. 
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Istu, ümberpöörd vasakule, istu 
Koerajuht peatub ja koer istub koerajuhi kõrvale. 
Võistluspaar teeb kohapeal 180° pöörde vasakule ja 
peatub. Koer istub uuesti koerajuhi kõrvale. Koer 
peab koerajuhile pöördel järgnema. 
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Istu, seisa, lama 
Koerajuht peatub ja koer istub koerajuhi kõrvale. 
Koerale antakse käsklus „seisa“ ja seejärel „lama“. 
Koer jääb lamama, kuni võistluspaar jätkab liikumist. 
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Istu, seisa, istu 
Koerajuht peatub ja koer istub koerajuhi kõrvale. 
Koerale antakse käsklus „seisa“ ja seejärel „istu“. Koer 
jääb istuma, kuni võistluspaar jätkab liikumist. 
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Istu, eemaldu, kutsu juurde 
Koerajuht peatub ja koer istub koerajuhi kõrvale. 
Koerajuht eemaldub raja kulgemise suunas. Kui 
koerajuht on eemaldunud 3-5 meetrit (vahemaa tuleb 
tähistada), kutsutakse koer koerajuhi kõrvale, jätkates 
liikumist.  
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Liikumiselt lama, ring ümber koera 
Liikumise ajal antakse koerale lama käsklus. Koerajuht 
teeb seejärel ringi ümber koera, alustades koera eest. 
Koerajuht peatub koera kõrval, seejärel jätkatakse koos 
liikumist. Koer peab lamama, kuni jätkatakse liikumist. 
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Kolm sammu tagasi 
Liikumise ajal tagurdab võistluspaar kolm sammu, 
ilma et koer läheks istuma. Seejärel jätkatakse koos 
liikumist edasi. 
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Istu, saada üle tõkke 
Koerajuht peatub sildi juures, mis asub (umbes 2 
meetri kaugusel) tõkke ees ja koer istub koerajuhi 
kõrvale. Koerajuht saadab koera üle tõkke ja jätkab 
liikumist tõkke kõrvalt raja kulgemise suunas. Pärast 
hüpet kutsutakse koer koerajuhi kõrvale ja jätkatakse 
koos liikumist. 
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Ümberpöörd teineteise poole 
Liikumise ajal teeb võistluspaar ümberpöörde 
teineteise poole, mis tähendab, et pärast pööret jääb 
koer koerajuhi teisele käele. 
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Ümberpöörd teineteisest eemale 
Liikumise ajal teeb võistluspaar ümberpöörde 
teineteisest eemale, mis tähendab, et pärast pööret 
jääb koer koerajuhi teisele käele. 
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Poolevahetus ees 
Koer peab liikumise ajal koerajuhi käsu peale 
koerajuhi eest poole vahetama, vabalt valitud viisil. 
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Püsivusvõte 
See võte sooritatakse rihmastatud koeraga. Koerajuht 
liigub kohe pärast finišit rihmastatud koeraga 
kohtuniku poolt määratud püsivusvõtte kohale. 
Kohtunik otsustab, kas koer peab istuma või lamama 
ja kas koerajuht peab seisma koera kõrval või ees. 
Kõik võistluspaarid sooritavad püsivusvõtte 
ühtemoodi. Sooritust jälgib abiline, hinnatakse 1,5 
minuti jooksul, seejärel jääb võistluspaar vaikselt oma 

kohale, kuni rada läbiv võistluspaar lõpetab. 
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2x ümberpöörd, koer tagant 
Koerajuht pöörab ümber suunaga koera poole, koer 
pöörab koerajuhi selja tagant, pööre tehakse selliselt 2 
korda järjest. Pööre tuleb sooritada sujuva, tiheda 
kaarena või paigal. Võtte (pöörde) sooritavad koer ja 
koerajuht korraga kahel järjestikusel korral. Koerajuht 
ei tohi pöörete vahel teha rohkem kui kaks sammu. 
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Poolevahetus jalgade vahelt 
Koer vahetab poolt koerajuhi jalgade vahelt, koer 
jätkab liikumist koerajuhi teiselt küljelt. Koer ei tohi 
kogu soorituse ajal peatuda. 
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Istu, poolevahetus tagant, istu 
Koerajuht peatub ja koer istub koerajuhi kõrvale. 
Koer juhitakse koerajuhi selja tagant poolt vahetama ja 
koer istub koerajuhi kõrvale. Võistluspaar jätkab 
liikumist. 
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Ring ümber koerajuhi vastupäev 
Koerajuhi peatudes juhitakase koer keerama ümber 
koerajuhi vastupäeva. Koer ei tohi soorituse ajal 
peatuda. Soorituse lõppedes jätkab koer liikumist 
koerajuhi paremal küljel. 

 


