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Eessõna
Käesolev päästekoerte eksamite eeskiri töötati ühiselt välja FCI/IRO päästekoerte komisjoni poolt ning kiideti
heaks FCI Peakomitee ja IRO Delegaatide koosoleku poolt. See standard asendab siiani kehtinud FCI ja IRO
päästekoerte eksamite eeskirjad. Käesolev eksamite eeskiri koostati ja arutati läbi saksa keeles. Tõlkimisel
tekkivate kahtluste korral peab lähtuma saksakeelsest originaaltekstist.
Vähemalt 5 aasta pärast vaadatakse eksamieeskiri uuesti läbi ja vajadusel muudetakse, kohandatakse ja
täiendatakse rakendamisel saadud kogemustest lähtuvalt. Muudatuste tegemiseks on vajalik FCI ja IRO pädevate
komisjonide heakskiit. Käesolev eksamieeskiri kehtib kõikidele FCI ja IRO liikmesorganisatsioonidele.
Käesolevaid eeskirju loetakse ülemaailmseks platvormiks päästekoerte treenimisel päästekoeri rakendavate
organisatsioonide jaoks. Missioonivalmiduse eksameid reguleerivad ja viivad läbi rahvuslikud ja rahvusvahelised
organisatsioonid, kes rakendavad päästekoeri oma töös.
Praktilistel kaalutlustel kasutatakse eeskirjade saksa- ja inglisekeelsetes versioonides läbivalt sõnastust
meessugupoole kohta, mis kohaldub ka naissugupoolele.
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Üldosa

1.1.

Eesmärk ja eksamite sooritus

Eesmärk

Päästekoerte eksamid on välja töötatud koera koolitustaseme määramiseks
päästekoerte valdkonnas vastavalt koera kasutusalale. Sooritatud eksam on
tõestus päästekoera edukast väljaõppest vastaval alal. See on alus jätkuvatele
treeningutele vastava kompetentsiga organisatsioonide poolt.

Teenistusvalmidus

Koera teenistusvalmidus tehakse kindlaks ja kinnitatakse eranditult vaid vastava
kompetentsiga organisatsiooni poolt. Lisaks võidakse esitada täiendavaid
nõudmisi, näiteks: eksamite regulaarne sooritamine, koerajuhi teoreetilised
teadmised, koolituse läbimine raadiosaatjate kasutusoskuseks, alpinismikursuste
läbimine, koera ja koerajuhi vanusepiir, füüsilise ettevalmistuse testid, nõuded
varustusele, esmaabi kursused jne.

Eksamite sooritamine

Päästekoerte eksameid võib läbi viia aastaringselt. Kui eksamist osa võtvate
inimeste ja koerte julgeolek ei ole tagatud, siis ei tohi eksamit läbi viia.
Suurte ürituste puhul nagu rahvuslikud meistrivõistlused ja
maailmameistrivõistlused on lubatud teha taktikalisi piiranguid arvestades
osalevate koerte arvu ning ajakava.
Päästekoerte eksameid saab läbi viia ka ainult lõhnatöö või ainult kuulekuse
osades kõikidel aladel ja tasemetel, sellisel juhul osaletakse ainult ühes
eksamiosas. Kui eksam on sooritatud ainult ühes osas kantakse
võistlusraamatusse nii punktid kui hinne, kuid lisatakse juurde märge, et koer
osales ainult ühes eksamiosas.
Näidis:
RH-F B … sooritas eksami hindega
RH-F B, N … ainult lõhnatöö
RH-F B, UO … ainult kuulekus/osavus
Sellisel juhul vastavalt eksami eeskirjale ning näituse- ja aretusreeglitele
koolitustulemust (tiitlit/hinnet) ei saavutata. Koolitustulemuse saamiseks tuleb
läbida mõlemad eksami osad (lõhnatöö ja kuulekus/osavus).
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1.2 Lühendid ja tähendused
Organisatsioon

FCI

Rahvusvaheline Künoloogiline Föderatsioon (Fédération Cynologique
Internationale, International Canine Federation)

LAO

FCI rahvuslik kennelorganisatsioon (Landesorganisation der FCI,
National Organisation of the FCI)

IRO

Rahvusvaheline Päästekoerte Organisatsioon (Internationale
Rettungshunde Organisation, International Rescue Dog Organisation)

NRO

IRO rahvuslik päästekoerte organisatsioon (Nationale
Rettungshundeorganisation der IRO, National Rescue Dog
Organisation of the IRO)

Dokumendid

IPO-R

rahvusvaheline päästekoerte eksamite eeskiri (Internationale
Prüfungsordnung für Rettungshunde, International Testing Standards
for Rescue Dogs)

Eksamid

RH-F

päästekoerte jäljeeksam (Rettungshunde-Fährtenprüfung, Rescue
Dog Tracking Test)

RH-FL

päästekoerte maa-ala eksam (Rettungshunde-Flächenprüfung,
Rescue Dog Area Search Test)

RH-T

päästekoerte varingueksam (Rettungshunde-Trümmerprüfung,
Rescue Dog Rubble Search Test)

RH-L

päästekoerte laviinieksam (Rettungshunde-Lawinenprüfung, Rescue
Dog Avalanche Test)

RH-W

päästekoerte veetöö eksam (Rettungshunde-Wasserprüfung, Rescue
Dog Water Test)

RH-MT

päästekoerte ID-jälje eksam (Rettungshunde-Mantrailerprüfung,
Rescue Dog Test in Mantrailing)

D

koer

DH

koerajuht

RH

päästekoer

RDT

päästekoerameeskond

AC

häälkäsklus

VC

käemärk

HP

abiline

TC

eksamikorraldaja

TJ

eksami kohtunik

RA

kohtuniku korraldus

VP

figurant

FHL

jäljetegija

TL

jäljetegija

F

jälg

FL

maa-ala

GW

osavus

GS

algasend

ID

märgistusese

L

laviin

LH

võistlusraamat

Koerajuht/Koer

Isikud

Tehnilised mõisted
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laviinimajakas

MT

ID-jälg

T

varing

TO

tehniline asukoht

UO

kuulekus

W

veetöö

A

A tase

Abt. A

A osa - lõhnatöö

Abt. B

B osa - kuulekus ja osavus

B

B tase

V

eelkatse
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Korraldamine

2.1 Nõuded korraldajale
Korraldusõigus

Korraldusõiguse annab vastav korraldaja katusorganisatsioon (FCI-LAO või IRONRO). Eksamitulemust tunnustavad vastastikku kõik FCI-LAO ja IRO-NRO
organisatsioonid. Eksamit võib läbi viia ainult siis, kui sellest võtab osa vähemalt
neli koerajuhti.

Nõuded korraldajale

Korraldajal peab olema personal, materiaalsed ning logistilised vahendid, mis on
eksami eeskirjas ettenähtud. Eksamit võib korraldada iseseisvalt või koostöös
teiste organisatsioonidega.
Figurandid ja abilised peavad alati järgima kohtuniku poolt antud juhiseid.
Figurandid ja abilised, kes ei järgi kohtuniku poolt antud juhiseid ning näiteks
abistavad koera teatamisel, tuleb asendada.
Ainult sotsialiseeritud koerad on lubatud inimrühma. Inimrühma koerad, kes ei
käitu sotsiaalselt, tuleb asendada.

Eksamikorraldaja

Korraldaval organisatsioonil peab olema pädev eksamikorraldaja, kas enda
organisatsioonist või mõnest teisest organisatsioonist. Eksamikorraldaja
organiseerib ja kontrollib kõikide ülesannete täitmist, mis on vajalikud eksami
ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks, vastavalt eeskirjadele.
Eksamikorraldaja peab aegsasti kindlustama, et eksami alad on vastavuses
eksami eeskirjadega. Eksamikorraldaja peab olema kohtuniku jaoks kättesaadav
kogu eksami aja.

Registreerimiskuupäev

Eksamikorraldaja kindlustab ja vastutab, et eksam on registreeritud õigeaegselt,
õiges vormis ning registreering on saadetud kõikidele asjasse puutuvatele
organisatsioonidele.

Korraldus

Eksamikorraldaja on vastutav kõikide formaalsuste täitmise eest. On soovitatav,
et korraldustöö tehtaks vastavalt kontrollnimekirjale.

Personali leidmine

Eksamikorraldaja vastutab vajaliku ja pädeva personali/abiliste leidmise eest.

Ajakava

Ajakava tuleb koostada enne eksamit ning sellest peavad nähtuma osalejate
soorituste ajad. Ajakava tuleb saata kohtunikule vähemalt kolm päeva enne
eksami toimumise aega.
Tuleb silmas pidada, et igat koerajuhti ja koera hindab sama kohtunik samas
kategoorias ja klassis ning iga kohtuniku tööpäeva pikkuseks ei tohi olla rohkem
kui 9 tundi.

Hindamislehed

Tulemused dokumenteeritakse vastavalt rahvuslikele eeskirjadele.

Osasooritused

Maksimaalne kohtuniku poolt hinnatavate osasoorituste arv:
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V tase

1 ühik

A tase

2 ühikut

B tase

3 ühikut

B osa – kuulekus ja osavus:
V tase

1 ühik

A tase

1 ühik

B tase

1 ühik
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Üks kohtunik tohib päevas hinnata maksimaalselt 36 ühikut!

2.2 Nõuded koerajuhile
Eksamile registreerimine

Õigeaegselt eksamile registreerumine on koerajuhi kohustus. Kui koerajuht ei ilmu
õigel ajal kohale, peab ta sellest koheselt eksamikorraldajat teavitama. Koerajuht
peab ennast registreerimise tähtaegadega iseseisvalt kurssi viima .
Koerajuht, kes osaleb eksamil, peab olema sobivalt riietatud ja varustatud
vastavalt eksami kategooriale ja osasooritusele.

Soorituse alustamine ja
lõpetamine

Sooritus algab enne esimest harjutust kohtunikule raporteerimisega ja lõppeb
peale viimase harjutuse sooritamist kohtunikule raporteerimisega. Raporteerimise
ajal peab koer olema ca 1 meetri pikkuse rihmaga rihmastatuna algasendis
koerajuhi kõrval.
Otsingu vest, traksid, päästevest jms on lubatud ainult siis, kui need on lubatud või
nõutud ja vajalikud vastava eksamiosa sooritamiseks.
Koerajuht peab järgima kohtuniku ja eksamikorraldaja juhiseid.
Koerajuht peab osalema kõikides eksamiosades ka juhul, kui ta mõnel
osasooritusel ei saanud nõutavat minimaalset punktisummat.
Eksam on lõppenud, kui tulemused on teatavaks tehtud ja võistlusraamatusse
kantud ning võistlusraamat on koerajuhile üle antud.
Eksami katkestamise korral haiguse, vigastuse või muu ettenägematu juhtumi
pärast tuleb eksamikorraldajat koheselt teavitada. Piisava põhjuseta eksami
katkestamine toob kaasa diskvalifitseerimise ning see kantakse
võistlusraamatusse.

Loomade heaolu

Korraldava riigi loomade heaolu, ohutust ning keskkonna regulatsioone tuleb
järgida.
Mistahes vormis jõu kasutamine ei ole lubatud kogu eksami vältel. Seetõttu on
liigse jõu kasutamine või koera karm kohtlemine karistatav vastavalt peatükile 2.6.

Vastutus

Võimalike õnnetusjuhtumite korral vastutab koerajuht enda ja oma koera eest
kogu eksami jooksul. Koera omanik vastutab enda ja/või oma koera poolt
tekitatud mistahes isiku- või materiaalse kahju eest. Eksamikorraldaja nõudmisel
peab koerajuht esitama tõendi enda ja koera kindlustuse kohta enne eksami
algust. Kõik juhised, mis antakse kohtuniku või korraldaja poolt, täidetakse
koerajuhi poolt vabatahtlikult ning omal riisikol.

Lubatud abivahendid

Otsingutöö ajal on lubatud kasutada taktikalisi abivahendeid:
Vile: enne soorituse algust tuleb kohtunikku kuuldavate vilesignaalide
kasutamisest teavitada. Kui vilet kasutatakse, siis samaaegsed häälkäsklused ei ole
lubatud.
Vesi ja/või käsn: kohtuniku loal on lubatud kasutada otsingutöö ajal, kui
ilmastikutingimused seda nõuavad, kuid ei tohi kasutada teatamise ajal ega
koheselt peale teatamist.

ID-jälg (MT)

GPS seadme kasutamine on lubatud, kui kohtunikku on sellest informeeritud enne
eksami algust.

Mitte lubatud

-
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2.3 Nõuded koerale
Vanusepiirang

Nõuded koera minimaalse vanuse osas eksamitel osalemiseks on järgmised:
Vanusepiirang:

V

tase eelkatse

15 kuud

A

tase eksam

18 kuud

B

tase eksam

20 kuud

Koer peab täitma miinimumvanuse nõude eksami toimumispäevaks.
Koera identifitseerimine

Koer, keda ei ole võimalik identifitseerida mikrokiibi või tätoveeringu järgi, ei saa
eksamil osaleda.

Eksamile lubamine

Päästekoerte eksamil võivad osaleda kõik koerad olenemata suurusest, tõust või
tõutunnistuse olemasolust.
Koerajuht võib osaleda ühel eksamil päevas ja tal on lubatud osaleda
maksimaalselt kahe koeraga. Koer võib mitmel päeval toimuval eksamiüritusel
osaleda kuni kahel eksamil. Eelnev eksam peab olema lõpetatud enne kui järgmise
eksami esimene osasooritus algab.
Nõuded V taseme eksamiks: puuduvad, kuid NRO/LAO nõudeid tuleb täita
Nõuded A taseme eksamiks: V tase peab olema sooritatud samas kategoorias
Nõuded B taseme eksamiks: minimaalselt 2 A taseme eksamit samas
kategoorias vähemalt hindele HEA
Laviin, vesi (L, W):

1 A taseme eksam vähemalt hindele HEA.

Kõiki eksami tasemeid võib korrata vastavalt soovile.
Kui eksam jäi sooritamata võib koerajuht uuesti sama kategooria eksamil osaleda,
kui eelmisest eksamist on möödunud 5 päeva.
Kui A taseme kaks eksamit on sooritatud samas kategoorias vähemalt hindele HEA
(va L, W puhul), võib koerajuht osaleda järgmisel päeval koeraga B taseme eksamil
samas kategoorias eeldusel, et koera vanuse nõue on täidetud.
Koeral võib sama eksami raames olla ainult üks koerajuht.
Võistluste korral peab koer osalema kõrgeimal tasemel, mis koeral viimasena on
saavutatud.
Indlevad emased koerad võivad osaleda kõikidel eksamitel, kuid neid tuleb hoida
teistest osalejatest eraldi ning neid eksamineeritakse viimastena, kui see on
organisatoorselt võimalik.
Haiged ja nakkusohtlikud koerad eemaldatakse eksamilt ning nad ei ole
eksamialale lubatud.
Võistlusraamat

Rahvusliku organisatsiooni poolt välja antud võistlusraamat on kohustuslik kõigile
eksamil osalejatele ja see peab olema FCI-LAO või IRO-NRO poolt registreeritud.
Võistlusraamat tuleb enne eksami algust anda eksamikorraldaja kätte.
Eksamitulemuse kannab võistlusraamatusse eksamikorraldaja, seda kontrollib
ning allkirjastab eksamikohtunik.
Diskvalifitseerimise korral kantakse võistlusraamatusse märge “dis” või vastav
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märge koos põhjendusega.
Vaktsiinid

Koerajuht peab enne eksami algust esitama eksamikorraldajale kehtiva
vaktsineerimistõendi koos kõigi ametlikult nõutavate vaktsineerimistega.

Sotsiaalne käitumine

Kohtunik jälgib koera iseloomu enne eksami algust ja kogu eksami ajal.
Kohtunik on kohustatud katkestama eksami juhul kui koeral ilmneb silmnähtav
iseloomuviga või agressiivse käitumise korral diskvalifitseerima koera eksamilt.
Sellest tuleb koheselt teavitada eksamikorraldajat vastavalt peatükis 2.6
kirjeldatule.
Silmnähtavad iseloomuvead on:

Koera kuulekus

•

Agressiivne käitumine inimeste ja teiste koertega;

•

Lahkumine koerajuhi juurest või töö alalt.

Kui koer näitab vähest kuulekust ega ole koerajuhi kontrolli all, siis annab kohtunik
koerajuhile kolm võimalust koera kutsumiseks.
Kohtunikul on õigus koera töö katkestada, kui on selgelt näha, et koer ei ole
piisavalt ette valmistatud, kui koer näitab vastumeelsust soorituse osas, kui koer
ei ole koerajuhi kontrolli all või kui kohtunik leiab, et koera füüsiline võimekus ei
ole piisav teatud osade sooritamiseks.

Varustus

Otsinguvesti kasutamine on lubatud va varingus. Tulukesed ja/või kellukesed on
lubatud. Siin on mõeldud vilkuvaid tulukesi või väikseid valguspulkasid, et
koerajuht saaks jälgida koera, mitte lambi või valguse kasutamist selliselt, et
koerale teed näidata.
Kaelarihmana võib kasutada tavalist kaelarihma, mida ei ole manipuleeritud. Koer
kas kannab kaelarihma kaelas või koerajuht kannab seda endaga kaasas.
Meditsiinilist kaelarihma (parasiite tõrjuv) võib koer kanda juhul kui rihm on
ümber kaela vabalt.

W

Koeral peab olema seljas päästevest või vastavalt sobivad traksid. Otsinguvest ei
ole lubatud.

2.4 Infrastruktuur
Üldist

Kõik detailid takistuste kohta nii materjali, konstruktsiooni kui mõõtmete osas
tuleb võtta käesoleva eeskirja lisast.
Eksami läbiviimiseks peavad olemas olema sobivad alad, mis on täielikult
kooskõlas ja vastavad eksami eeskirjadele.
Eksami A osa töö alade leidmine ja märgistamine on eksamitoimkonna ja
eksamikorraldaja ülesanne.

Ohutus

Töö ala ja takistused peavad olema ohutud ning vastama nõuetele, et vältida
õnnetusi. Kui kohtunik leiab, et töö ala või takistused kujutavad endast ohtu
koerale ja koerajuhile võib ta nende kasutamisest keelduda.

Abilised

Abilised peavad jääma koera töö ajal neutraalseks ning ei tohi koera häirida.

W

Harjutus tuleb sooritada selleks spetsiaalselt valitud kaldal. Tuleb tagada, et koer
sooritaks enamuse harjutusest vees ning saaks kergelt veest välja tulla.
Kõik osalejad nii vees kui paadis peavad kandma neopreenülikonda või
päästevesti.
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Koerajuht peab kandma kas neopreenülikonda või päästevesti, koer peab
kandma kas päästevesti või sobivaid trakse.

2.4.1 Kuulekuse/osavuse eksamiala
Üldist

Kohtunik võib eksamiala või takistuste kasutamisest keelduda, kui need ei vasta
eeskirjadele.

F, FL, T, MT

Kuulekuse ja osavuse läbi viimiseks peab olema piisava suurusega ala.

L

Piisava suurusega lame, täielikult või osaliselt masinatega töödeldud või
puhastatud lumeala on vajalik.

Märgistused

Harjutuste alguspunktid tähistatakse eksamialal vastavalt harjutuste kirjeldustele
või joonistele. Takistuste ja harjutuste paigutus otsustatakse kohtuniku poolt
vastavalt kohalikele oludele kui eksamiala on üle vaadatud. Märgistus on eriti
oluline järgmiste harjutuste jaoks nagu koera lamamine häiritud olukorras,
inimrühm ja distantsilt juhitavus. Vastavate harjutuste alguspunktid märgitakse
eksamialale koostöös kohtunikuga. Kui samme loetakse, siis arvestatakse et
1 samm = 0,7 meetrit.

Inimrühm

Vaata joonist 10.2
Inimrühma jaoks on soovitatav maha märkida kaks ringi raadiusega 2 ja 2,5
meetrit. Inimrühm liigub sisemisel ringil ning koerajuht koeraga liigub välimisel
ringil. Selliselt on vahemaa inimrühma ja koerajuhi vahel 0,5 meetrit.
Inimrühm peab koosnema neljast inimesest, kellest kaks on koos rihmastatud
koeraga. Koerad peavad olema hästi sotsialiseeritud (isane ja emane). Inimrühm
liigub ringis kellaosuti liikumise suunas. Kohtunik või eksamikorraldaja annavad
inimrühmale korraldused liikumiseks ja peatumiseks.

Lamamine häiritud
olukorras

Vaata joonist 10.1

Koera kandmine ja
üleandmine

Vaata jooniseid 10.5 (V), 10.6 (A, B)

Toomise ese

Samale joonele märgitakse kaks kohta – isase ja emase jaoks. Vahemaa takistuste
ja lamava koera vahel peab olema vähemalt 10 meetrit, isase ja emase
lamamiskoha vahe peab olema minimaalselt 6 meetrit.
-

1 laud või kõrgem koht;
1 märgitud koht üleandmiseks;
1 märgitud koht lõpp-punktiks.

Kasutatav tarbeese, maksimaalselt kinga suurune, mis on puidust, nahast, kergest
metallist, tekstiilist, plastikust või nende kombinatsioon. Mõõdud: pikkus 10 – 20
cm, laius 5 – 10 cm, paksus või läbimõõt 3 – 6 cm.
Nutsud, mänguasjad jms sarnased esemed ei loeta kasutatavateks
tarbeesemeteks. Samuti ei ole lubatud näiteks kokku pakitud kindad või muud
sarnaselt pakendatud esemed jms.

Ebameeldiv pinnas

Vaata joonist 20.1
Umbes 3 x 3 meetrine ala, mis on kaetud erinevat tüüpi materjalidega. Pinnas
peab olema ületamiseks silmnähtavalt ebamugav ning materjalide paigutus
ebastabiilne. Kasutatavad materjalid peavad olema erinevad.

Liikumatu puusilla
ületamine
IPO-R 2019 EE
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laiusest puuplaadist.
Juhitavus distantsilt
Laviin

Vaata jooniseid 20.3 ja 20.4 Juhitavus distantsilt L A & B
1 märk alguspunktis
-

Juhitavus distantsilt F, FL,
T

Vaata joonist 20.5
Kasutatavate laudade kõrgus on 60 cm. Pealmise osa mõõdud on 100 x 100 cm.
Libisemiskindel kate on lubatud. Laudadel ei tohi olla ümbriseid ning lauad ei tohi
olla muul moel tähistatud.
-

Liikuv tünnidest sild

V: 2 seljakotti, mille vahemaa on teineteisest ja alguspunktist 40 meetrit
A/B: 3 seljakotti, mille vahemaa on teineteisest ja alguspunktist 40 meetrit,
keskpunkt on tähistatud.
Järjekorra loosimine (B tasemel)

1 märk alguspunktis
Järjekorra loosimine (B tasemel)

Vaata joonist 20.6
Liikuv tünnidest sild on tehtud kahest identse suurusega tünnist diameetriga 40
cm ning lauast, mille pikkus on 4 meetrit ja laius 30 cm. Konstruktsioon peab
olema selline, et laud saaks vabalt liikuda umbes 20 cm ulatuses.
Sarnased konstruktsioonid, mis on samade mõõtudega ja sama liikuvusega on
lubatud.

Redel

Vaata joonist 20.7
Redeli pikkus 4 m, redelipulga kaugus teineteisest 30 cm keskelt, redelipulga laius
5 cm, 14 redelipulka, 2 toestust redeli alguses ja lõpus. Kõrgus umbes 0,5 meetrit.
Peale mineku kaldtee: pikkus 1,20 meetrit, laius 0,5 meetrit, ristlatid on lubatud
peale mineku lihtsustamiseks. Kaldtee peale minekuks peab olema tugev ning
kinnitatud redeli külge.

Tunnel

Vaata joonist 20.8
Jäik sissepääs, tunneli läbimõõt 0,5 meetrit, pikkus 3 meetrit; pehmest materjalist
tunnelikott, pikkus 3 meetrit.

Rippsild

Vaata joonist 20.9
Konstruktsioon koosneb:
- 1 puidust plank, pikkus umbes 3 meetrit, laius umbes 0,30 meetrit.
- Tugikonstruktsioon ees ja taga, koos mehhanismiga, millega planku
kinnitada.
- Kõrgus maapinnast 0,40 meetrit
Peale- ja maha minek:
- 2 puidust lauda, pikkus umbes 1,5 meetrit, laius umbes 0,30 meetrit
- Mõõt pealmisest servast maani 0,35 meetrit
- Ristlatid on lubatud lihtsustamaks peale ja maha minekut
Rippsild koosneb kahest toest ja plangust, mis on tugede vahele kinnitatud köie
või ketiga ning kahest kaldteest, millega rippsillale peale ja maha minna. Keskmine
plank on kinnitatud tugikonstruktsiooni külge nii, et see saaks vabalt kiikuda.
Sarnased konstruktsioonid, samade mõõtmete ja liikumisalaga (nii edasi-tagasi kui
küljelt küljele) on lubatud.
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2.4.2 Lõhnatöö eksamiala
F

Kui osalejaid jälje ajamisel on rohkem, loositakse jälgede järjekord põllul.
B taseme jäljel peavad olema jälje paigutuses eristatavad raskused, näiteks
vahelduv pinnas, kraavid, kaevikud, ristuvad rajad/teed jne.
Jäljetegija peab andma kohtunikule detailse jäljeskeemi jälje paigutuse kohta koos
kogu vajaliku teabega. GPSi kasutamine on lubatud.
Kerged kaared ei viita suunamuutusele, nurgad ja pöörded peavad olema selgelt
eristuvad.

Märgistusese
(ID)

1 hästi lõhnastatud tarbeese peab olema paigutatud nii, et see ei oleks koerajuhile
kohe märgata ning ei eristu oma värvuselt pinnasest.

Esemed

Kasutada võib ainult kuni tennise suuruseid ükskõik millisest materjalist
igapäevaseid tarbeesemeid, mille värvus ei ole pinnasest selgelt eristuv. Jäljetegija
asetab esemed maha jälje tegemise ajal ilma selleks peatumata.

T

Otsinguala on visuaalselt muust alast eristatav või selle piirid on selgelt märgitud.
Korraldaja peab koostöös kohtunikuga ette valmistama peidukohad figurantidele
selliselt, et kõiki ohutusnõudeid on järgitud.

T-V, A

Otsinguala on koerajuhile nähtav.

T-A, B

Hõõguv tuli, mootorimüra, haamriga kopsimine jm selline müra on tähelepanu
häirimiseks lubatud. Häirimiseks kasutatavad meetmed tuleb läbi arutada
eksamikohtunikuga.

L

Peidikute ettevalmistamisel lumes tuleb ohutuse reegleid eriti hoolega jälgida.
Lumeväli võib olla masinatega täielikult või osaliselt töödeldud või läbi sõidetud
suuskadega.
Otsinguala tuleb piiritleda lipukestega.
Laviinimajaka asukoht: laviinimajakas maetakse tähistatud 20 m x 20 m suurusega
alasse. Sügavus A: 0,30 m; sügavus B: 0,50 m
Kasutatud peidikuid võib uuesti kasutada, kasutamata kohad peavad jääma
avatuks.

MT

Eksamialana võib kasutada igasugust ala. Ala valik tehakse eksamikorraldaja poolt.
Ala tuleb täielikult üles märkida kas kaardile või GPSiga.
Igale eksamit sooritavale koerale tuleb eraldi alale maha panna selgelt eristatav
jäljerada.
Jäljerada peab olema nii loomulik kui võimalik ja vastama maastikule. Maastik
peab vahelduma. Jäljerada võib olla metsas, murul, põllul või vähekäidavas
linnaalas ning ületada kõnniteid ja radu.
Ajavahemikus jälje maha panekust kuni jälje ajamiseni peaks olema vähemalt
linnaalas kindlustatud, et jäljest on võõrad inimesed üle käinud. Kui juhtub, et
seda ei ole toimunud, võib kohtunik anda korralduse ristuvate jälgede tegemiseks.
Kui jäljetegija on jõudnud jälje lõppu võetakse ta autoga peale ning hiljem enne
eksami algust viiakse tagasi. Sõiduk koos jäljetegijaga ei tohi ületada maha pandud
jäljerada.

ID-jälje esemed

IPO-R 2019 EE
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esemeid minimaalselt 1 tunni enda keha vastas või kandma neid püksitaskutes.
Vahetult enne jälje maha panemise algust paneb jäljetegija esemed kasutamata
plastikkotti ja sulgeb selle. Lisaks pannakse see kott klaasanumasse ning suletakse.
Suletud ja märgistatud anum antakse eksamikorraldaja kätte.
Enne otsingu algust antakse lõhnaese suletud anumast koerajuhile. Jäljeraja
kulgemise suunda koerajuhile teatavaks ei tehta.

2.4.3 Figurandid
Üldist

Figurandid on kohtuniku abilised. Kui figurandid on oma kohtadel, siis nad peavad
olema vaikselt, nad ei tohi aidata koerajuhti ega koera ühelgi viisil, eriti on keelatud
koera abistamine teatamise juures.
Ühtegi asja, nagu näiteks tekid, seljakotid vms ei tohi jätta peidukohta või
peidikutesse, mida ei kasutata.

FL

Figurandi riietus ei tohi selgelt maastikust eristuda, helkivad ja silmatorkavad
kangad/värvid ei ole lubatud.
Figurandid asuvad kohtadele vastavalt kohtuniku poolt antud juhistele. Figurantide
vahel peaks olema vähemalt 20 meetrine vahemaa.
Figurandid võtavad positsiooni vastavalt kohtuniku juhistele, nad peavad kas
lamama või istuma.
Figurandid peavad olema positsioonidel 10 minutit enne kui koer asub eksamit
sooritama.
Koeral peab olema võimalus figurandiga saada visuaalne ja füüsiline kontakt.
Figurandid ei või olla üleni kaetud kanga, tekkide jms kattematerjalidega.
Kohtuniku korralduse kohaselt peab figurant koheselt oma kohalt lahkuma kui
koer on ta leidnud võttes kaasa kõik oma asjad (matt, kate jms).
Figurandi asukohta võib peale igat koera muuta. Kasutatud kohta võib uuesti
kasutada.

T

Figurandid peavad olema positsioonidel 10 minutit enne kui koer asub eksamit
sooritama.
Figurante ei tohi paigutada peidikutesse, mis on hermeetiliselt suletud, eriti tuleb
jälgida, et peidikutes ei oleks mürgiseid gaase.
Vahemaa figurantide vahel peab olema vähemalt 10 meetrit ja peab olema valitud
selliselt, et koer saaks lähestikku asetsevaid figurante selgelt ja eristatavalt
teatada.
Kasutatud peidikuid võib uuesti kasutada. Peidikud mida ei kasutata tuleb hoida
avatuna vältimaks valeteatamisi.

L

Figurant ei tohi abistada peidiku ettevalmistamisel.

T, L

Kui koer leiab figurandi ei tohi A ja B osas koeral olla võimalust saavutada
figurandiga visuaalset ja/või füüsilist kontakti. Figurant peab olema peidetud ja
kaetud võimalikult silmatorkamatult.

MT

Jäljetegija ei tohi käia eksamialas 14 päeva enne eksamipäeva.
Jäljetegija peab järgima kirjeldatud jäljerada normaalses tempos ning alustama
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liikumist ette määratud alguspunktist.
Jäljetegija alustab liikumist selgelt eristatavast kohast (sõiduki juurest,
bussipeatusest, pingist, maja eest, ristmikult vms).
Peale väikest pausi alguspunktis alustab jäljetegija liikumist ette näidatud suunas.
Jäljetegija peab andma kohtunikule ja eksamikorraldajale täpse plaani koos kogu
vajaliku informatsiooniga jäljeraja kohta, tuues välja selgesti eristatavad kohad
jäljeraja paiknemises. Vajaduse korral võib jäljeraja paiknemise kindlaks teha GPS
seadme abil. Jäljetegija võib olla tuttav isik, kuid ei tohi olla koerajuhi
perekonnaliige.
Kui jäljerada on maas, ei või jäljetegija jäljerajale olla lähemal kui 2,5 km.
Jäljetegijal ei tohi olla kaasas mänguasju ega toitu.
Vähemalt 15 minutit enne eksami algust viiakse jäljetegija tagasi jäljeraja lõppu
kinnises sõidukis (aknad suletud, konditsioneer välja lülitatud) kasutades selleks
ümbersõite ja mitte ületades maha pandud jäljerada.
Jäljetegija jääb jäljeraja lõppu passiivselt kas seisma, istuma või pikali lamama.
Teised isikud peavad jääma jäljetegijast vähemalt 5 meetri kaugusele.
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2.5 Kohtunikud (TJ)
2.5.1 Kompetents
Eksameid võivad hinnata ainult kompetentsed kohtunikud, kes on sertifitseeritud korraldaja
katusorganisatsiooni poolt (FCI või IRO). Lähtutakse korraldaja katusorganisatsiooni poolt kehtestatud
kohtunike eeskirjadest, mis on kehtivad.

2.5.2 Üldised reeglid
Kohtuniku otsus on lõplik. Kui reegleid on rikutud on õigus esitada vaie.
Ettenägematute juhtude korral on kohtunikul õigus otsustada harjutust või sooritust korrata. Koerajuht
harjutuse kordamist nõuda ei või.
Kohtunik ei või hinnata koera keda ta omab, valdab või hooldab.
Enne eksami algust on kohtunikul kohustus kontrollida üle kõik oma kohustuste alla kuuluv, eriti eksami alad.
Vajadusel tuleb koos eksamikorraldajaga sisse viia muudatused. Kui muudatuste tegemine ei ole võimalik on
kohtuniku otsustada, kas eksamit on võimalik läbi viia.
Kohtunik peab olema varustatud alale vastava kaitseriietusega, eriti olulised on siinjuures kiiver ning
turvajalanõud varingus.

IPO-R 2019 EE

23 / 127

RAHVUSVAHELINE PÄÄSTEKOERTE EKSAMITE EESKIRI

FCI / IRO

2019

2.6 Hoiatus / Katkestamine / Diskvalifitseerimine
Teavitamine

Hoiatuse, katkestamise ja diskvalifitseerimise teate teeb kohtunik suusõnaliselt
koerajuhile teatavaks koheselt, kui vastav otsus on tehtud.

2.6.1 Hoiatus
Põhjused

•
•
•
•

Kohtuniku korraldusele mitteallumine
Keelatud abistamisvõtted või koera puudutamine lõhnatöö ja
kuulekuse/osavuse töö ajal, välja arvatud koera kiitmiseks
Ebasportlik käitumine
Harjutuse või selle osa sooritamisest loobumine

Esimese hoiatusega vähendatakse punkte 5 punkti võrra, teise hoiatusega antud osasooritus katkestatakse.

2.6.2 Katkestamine
Kui osasooritus katkestatakse siis loetakse see mittesooritatuks. Punktid, mis on saavutatud kuni katkestamiseni
võetakse arvesse, kuid neist tehakse kohustuslik vähendamine A osas 61 punkti ja B osas 31 punkti ning osaleja
saab jätkata järgmist osasooritust, juhul kui see on nõutav.
Põhjused

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kui koer lahkub eksamialalt ning ei naase peale kolmandat käsklust koerajuhi
juurde
Kui koer ei kuuletu peale kolmandat häälkäsklust
Vähene ettevalmistus
Puuduv töötahe
Paugukartlikkus
Iseloomuvead
Olulised füüsilised piirangud koeral/koerajuhil
Peale teist hoiatust
Töö ajal koera premeerimine toidu või mänguasjaga
Peale teist valeteatamist.

2.6.3 Diskvalifitseerimine
Põhjused

•
•
•
•
•

Ebasportlik käitumine koerajuhi poolt enne eksamit, eksami jooksul ning
peale eksamit
Sunnivõtete kasutamine eksami alal ja eksami alaga külgnevatel aladel
Agressiivne käitumine koera poolt inimeste ja/või teiste koerte suunas
Figurandi vigastamine
Eksami katkestamine piisava põhjuseta.

Diskvalifitseerimise korral lõpetatakse eksam koheselt. Eksamil saavutatud
punkte välja ei anta.
Diskvalifitseerimine märgitakse koos põhjusega võistlusraamatusse ning
hindamislehele.
IPO-R 2019 EE
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Kohtunik koostab kirjaliku raporti ning saadab selle IRO koolitusvaldkonna
eestkõnelejale või vastavale FCI organisatsioonile, kes teevad otsused edasiste
sanktsioonide kohta. Ennetav eksamitel osalemise keeld IRO, NRO või LAO poolt
on lubatud kuni lõpliku otsuse saabumiseni.

2.7 Sanktsioonid ja vaided seoses reeglite rikkumisega

Vaie

Vaide võib esitada ainult reeglite rikkumise korral, mitte kohtuniku otsusele.
Kui koerajuht leiab, et kohtuniku otsus on tehtud reegleid rikkudes, on
koerajuhil õigus esitada vaie samal päeval kuni 30 minuti jooksul peale töö lõppu
(arvates viimase koera soorituse lõpetamisest). Vaie koos põhjendustega tuleb
esitada kirjalikus vormis eksamikorraldajale jättes deposiiti 300 EUR.
Kui vaie lükatakse tagasi jääb deposiit korraldavale organisatsioonile.

Vaidekomisjon

Vaidekomisjoni kuuluvad järgmised isikud:
•

eksamikorraldaja ning vaidega seotud kohtunik

Kui kokkulepet ei saavutata, edastatakse vaie korraldaja katusorganisatsioonile,
kes teeb lõpliku otsuse.
Mitut riiki hõlmavate eksamite puhul määratakse vaidekomisjon eelnevalt ning
avaldatakse koos eksami info ja juhistega.
Vaide käsitlemine

Vaidekomisjon peab vaiet käsitlema koheselt, kui see on teatavaks saanud.
Pealtnägijate ütlusi võib arvesse võtta.
Vaidekomisjoni otsus on lõplik.
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Eksami sooritamine ja hindamine

3.1 Üldised reeglid
Soorituste hindamine peab olema vastavuses käesoleva eeskirja kriteeriumitega, hinded märgitakse hinnete ja
punktidega. Hinne ja sinna juurde kuuluvad punktid peavad vastama täpselt ülesande sooritamise tasemele.
Paremusjärjestust nõudvatel üritustel lähtutakse võrdsete punktisummade korral järgnevast osasoorituste
tähtsuse järjekorrast: A- lõhnatöö, B – kuulekus/osavus.
Koondhinnangu punktide kogusumma peab olema täisarv. Komakohtadega punkte võib anda üksikute
harjutuste eest. Kui soorituse lõpus ei saada punktide liitmisel summaks täisarvu, siis võib sõltuvalt üldmuljest
ümardada punktisummat üles- või allapoole.
Eksam loetakse sooritatuks, kui koer saavutab igal osasooritusel vähemalt 70% võimalikest punktidest.
Kehtivad rahvuslikud eeskirjad eksamitulemuste dokumenteerimise ja edastamise kohta.
Tuleb võtta arvesse, et kui koer teeb soorituse ajal läbivaid vigu (näiteks algasendis istub viltu), siis seda ei
hinnata rangelt iga harjutuse juures. Vea võib välja tuua tagasiside andmise juures peale sooritust ning
vähendada punkte vastavalt üldmuljele.
Kõik peatükis 3 olevad nõuded on kehtivad lisaks harjutuste nõuetele ja hindamiskriteeriumitele, mis on
toodud välja vastavate kategooriate ja tasemete juures.
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Punktitabel
V
SG
G
B
M

Kvalifikatsioon
Kokku

=
=
=
=
=

Võrratu (V)
Väga hea (VH)
Hea (H)
Rahuldav (R)
Mitterahuldav (MR)

V/V

SG / VH

G/H

B/R

M / MR

min.

min.

min.

min.

max.

min.

96%

90 %

80 %

70 %

69 %

0%

5

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

10

10.0

9.0

8.0

7.0

6.5

15

14.5

13.5

12.0

10.5

10.0

20

19.5

18.0

16.0

14.0

13.5

30

29.0

27.0

24.0

21.0

20.5

40

38.5

36.0

32.0

28.0

27.5

50

48.0

45.0

40.0

35.0

34.5

60

57.5

54.0

48.0

42.0

41.5

70

67.0

63.0

56.0

49.0

48.5

80

76.5

72.0

64.0

56.0

55.5

100

96.0

90.0

80.0

70.0

69.0

200

191.0

180.0

160.0

140.0

139.0

300

286.0

270.0

240.0

210.0

209.0
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Kuulekuse ja osavuse sooritused ja hindamine

3.2.1 Koerajuhi ja koera hindamine
Üldised reeglid koerajuht

-

Koerajuhi käitumine

-

Koostöö koeraga

-

Hindamisel arvestatakse heade spordireeglite/tavade järgimist

Koerajuhi harkisjalgset seismist loetakse üldiseks veaks ning see vähendab vastava
harjutuse hinnet.
Üldised reeglid - koer

Hinnatakse töörõõmu, kontrolli all olemist, juhitavust, füüsilist vormi,
vastupidavust ning neutraalsust paukude osas (va L ja W).

Häälkäsklused ja
käemärgid

Häälkäsklused/käemärgid valib koerajuht, kuid need peavad olema lühikesed.
Koera nime loetakse kui ühte häälkäsklust.
Kui koer vajab teist häälkäsklust ja/või käemärki harjutuse sooritamiseks või
harjutuse osa sooritamiseks, siis see vähendab harjutuse või harjutuse osa hinnet
2 hinde võrra.
Kui koer keeldub harjutust sooritamast mingil kindlal takistusel või alal, siis seda
harjutust hinnatakse 0 punktiga. Harjutuse kordamine ei ole lubatud.
Kui koer vajab kolmandat häälkäsklust ja/või käemärki harjutuse sooritamiseks
loetakse terve harjutus mitterahuldavaks.
Kui koer ei soorita harjutust kolmanda käsu peale, siis harjutus lõpetatakse ning
hinnatakse 0 punktiga.
Häälkäskluste/käemärkide vahel tuleb hoida 3 sekundilist pausi.
Koerajuhilt oodatakse kas ainult häälkäskluste või ainult käemärkide kasutamist.
Kui koerajuht kasutab mõlemat, siis need tuleb anda alati üheaegselt. Selle
eiramine vähendab vastavalt ka terve harjutuse hinnet.
Kasutamata jäänud käsklused ei mõjuta hindamist negatiivselt.

Abivahendid

Lisakäskluste ning kehakeele kasutamine ja muu peidetud abi kasutamine
vähendab vastavalt hinnet.

Kõrvalkõnd
rihmaga/rihmata

Koer peab kõndima loomulikus asendis. Koer liigub tähelepanelikult, rõõmsalt,
kohakuti koerajuhi põlvega püsides asendis koerajuhi lähedal ja otse.
Kui koerajuht peatub peab koer iseseisvalt käskluseta tema kõrvale otse istuma.

Algasend

Peale häälkäskluse või käemärgi saamist peab koer koheselt ilma kõhklusteta
võtma algasendi koerajuhi kõrval. Algasendis istub koer tähelepanelikult ja otse
koerajuhi kõrval.

Ümberpöörded ja
lõppasend

Koerajuht peab pöörama 180 kraadi üle oma vasaku õla.
Koerale on kaks varianti lubatud:
•
•

Koer teeb parempöörde koerajuhi selja taga
Koer teeb 180 kraadise ümberpöörde vasakule

Lõppasendis võib koer jääda natuke koerajuhist ette või taha.
Juurde kutsumine,
istuma jäämine koerajuhi
ette ja lõppasend
IPO-R 2019 EE
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Redel / liikuv tünnidest
sild / rippsild

Muuhulgas on alljärgnevad tegevused vead ning vähendavad punkte:
•
•
•
•

Korduvad vead

2019

Koer on kõhklev või ebakindel takistusele minnes
Koer on kõhklev, närviline või ebakindel takistuse peal liikudes
Liigub kõhklevalt ennetades märguannet peatumiseks
Ei jõua takistuse lõppu.

Kui koer teeb soorituse ajal läbivaid vigu (näiteks algasendis istub viltu), siis seda
ei hinnata rangelt iga harjutuse juures. Vea võib välja tuua tagasiside andmise
juures peale sooritust ning vähendada punkte vastavalt üldmuljele.

3.2.2 Loosi võtmine ning harjutuste järjekord
V

V tasemel kuulekuse ja osavuse harjutuste järjekorda ei loosita. Harjutused
sooritatakse vastavalt reeglites olevale järjekorrale.

L-V

Harjutuse “juhitavus distantsilt” järjekord on koerajuhi otsustada.

A, B

Harjutuste järjekord loositakse enne eksamisoorituste algust ning on kõikidele
osalejatele samasugune. Rihmata kõrvalkõnd on esimene harjutus ning lamamine
häiritud olukorras viimane. Osavuse harjutuste plokk tõmmatakse ühe loosina.
Kohtunik määrab mis järjestuses osavuse harjutused tehakse ning need lisatakse
loosi ühtse komplektina, seejärel loositakse järjekord vastavatele harjutustele:
- kontroll distantsilt
- eseme toomine
- koera kandmine ja üle andmine
- juhitavus distantsilt
- osavuse harjutuste plokk (juhitavus; redel; liikuv tünnidest sild või rippsild; tunnel)

Asendi vahetus B,

Asendi vahetuste ning juhitavus distantsilt järjekord loositakse.

Juhitavus B

3.2.3 Harjutuste alustamine ja lõpetamine
Sooritamine

Kõik kuulekuse/osavuse harjutused algavad ja lõppevad algasendiga.
Algasendis istub koer tihedalt, otse, rahulikult ja tähelepanelikult koerajuhi vasaku
jala kõrval nii, et koera õlg ja koerajuhi põlv on kohakuti. Mittevastavus kajastub
hindamises.
Kui koerajuht lahkub harjutuse ajal oma kohalt ilma kohtuniku loata või kui
harjutuse kirjeldus ei näe ette kohalt lahkumist, vähendatakse harjutuse hinnet
vastavalt.
Koer peab harjutused sooritama rõõmsalt ja kiiresti.
Koer peab võtma iseseisvalt algasendi iga harjutuse alguses ja kõikidel peatustel,
ilma koerajuhilt selleks häälkäsklust või käemärki saamata.
Osavuse harjutused algavad algasendiga umbes 2 sammu kaugusel takistusest
ning lõppevad algasendiga takistuse lõpus, juhul kui konkreetse harjutuse
kirjelduses ei ole öeldud teisiti.
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Koera mõõdukas kiitmine on lubatud ainult peale harjutuse lõpetamist.
Eest istumast võib koer algasendisse minna otse või koerajuhi tagant.

3.2.4 Paugukatse
Paugukatse sooritus aeg

Harjutuste ajal kõrvalkõnd rihmata ning lamamine häiritud olukorras lastakse 2
pauku 6 mm stardipüstolist.

Sooritamine

Lasud tehakse 3 kuni 5 sekundiliste vahedega esimese kuulekuse ja osavuse
harjutuse ajal vastavalt kohtuniku juhistele.
Lasud tehakse abilise poolt ning suunatakse üles.

Hindamine

Koer peab jääma paukude suhtes ükskõikseks.
Kui koer eemaldub püstoli laskude tõttu lamamise kohast maksimaalselt kuni 3
meetrit, seisab või istub, antakse selle harjutuse eest osalised punktid.
Kui koer muutub laskude järel agressiivseks kuid püsib koerajuhi kontrolli all,
loetakse seda osaliseks veaks.
Maksimaalsete punktidega võib hinnata koera, kes jääb laskude suhtes täiesti
ükskõikseks.
Kohtunik võib otsustada paugukatset korrata väljaspool kuulekuse/osavuse platsi.
Kui koer ilmutab paugukartlikkust, siis osasooritus katkestatakse.

3.2.5 Kõrvalkõnd rihmaga / Kõrvalkõnd rihmata
Kõrvalkõnd rihmaga

Koer on rihmastatud.

Kõrvalkõnd rihmata

Koer ei ole rihmastatud.

Sooritus

Kohtunik annab loa harjutuse alustamiseks. Kõik muu, nagu pöörded, peatused,
liikumistempo muutused sooritab koerajuht ilma kohtuniku või eksamikorraldaja
luba ootamata.
Harjutust alustades läheb päästekoerameeskond (RDT) 50 sammu normaalsel
liikumiskiirusel otse ja peatumata edasi. Sellel ajal lastakse 2 lasku. Ümberpöörde ja
normaalsel liikumiskiirusel tehtud 10-15 sammu järel peab päästekoerameeskond
näitama jooksu ja aeglast kõndi (kumbagi vähemalt 10 sammu). Jooksmiselt
aeglasele kõnnile üle minnes ei tohi vahepeal teha normaalse kiirusega samme.
Liikumistempo muutus peab olema selgelt eristatav.
Seejärel teeb päästekoerameeskond mõned sammud normaalsel liikumiskiirusel
ning sooritab esimese pöörde, liigub kiirust muutmata 20-25 sammu, mille järel
teeb teise pöörde. 25-30 sammu järel sooritab meeskond ümberpöörde, ja 10-15
sammu järel võtab algasendi.
Peale 10-15 sammu sooritab meeskond pöörde, liigub 20-25 sammu tagasi
alguspunkti ning võtab seal algasendi.

L, W

Laviini ja veetöö eksamitel paugukatset ei toimu.

Hindamine

Koera etteruttamist, koerajuhist eemal kõrval kõndimist, mahajäämist, aeglast või
ebakindlat istumist, pinges rihmaga liikumist, koera allasurutud olekut, aga ka
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lisakäsklusi ja koerajuhi kehaabi tuleb vastavalt hinnata.
Rihmata kõrvalkõnd koos
inimrühmaga

Harjutuses “Rihmata kõrvalkõnd koos inimrühmaga” hinnatakse harjutuse
kogupunktidest 1/3 punktidega tööd inimrühmas.

3.2.6 Liikumine läbi inimrühma
V tase

Koer on rihmastatud.

A, B tase

Koer ei ole rihmastatud.

Sooritus

Enne kui koerajuht alustab liikumist inimrühma suunas, seisab inimrühm paigas ja
ootab kohtuniku märguannet liikumise alustamiseks.
Algasendist liigub päästekoerameeskond (RDT) normaalsel liikumiskiirusel
vastupäeva ümber inimrühma nii, et koer möödub lähedalt mõlemast inimrühmas
olevast koerast.
Päästekoerameeskond peatub korra ning inimrühm jätkab liikumist kuniks vähemalt
üks isik ja mõlemad koerad on meeskonnast möödunud. Kohtuniku korraldusel
inimrühm peatub.
Koerajuht liigub koeraga läbi inimrühma normaalse tempoga vastavalt joonisele,
möödudes ühest inimesest vasakult ja teisest paremalt. Meeskond liigub alati
ümber nende inimeste, kes on inimrühmas koeraga. Koerajuht peatub inimrühma
keskel, peale mida inimrühm hakkab liikuma. Seejärel väljub koerajuht inimrühmast
ja lõpetab harjutuse.

V

Peale inimrühma harjutust võetakse koeralt rihm.

Hindamine

Inimrühmas peab koer käituma sotsialiseeritud viisil. Keskendumise puudumist ning
lisakäsklusi hinnatakse vastavalt. Kui koer käitub agressiivselt ja ründab inimrühmas
olevat koera, koer diskvalifitseeritakse.

3.2.7 Liikumiselt lamama jäämine ja juurde kutsumine
Sooritus

Algasendist liigub koerajuht koos rihmata koeraga otse edasi.
Pärast 10-15 sammu annab koerajuht peatumata ning liikumiskiirust muutmata
koerale käskluse „lama”. Käskluse peale peab koer koheselt ja liikumissuunas
lamama. Pärast käsklust liigub koerajuht tagasi vaatamata 30 sammu edasi, peatub
ja pöörab seejärel ümber oma rahulikult ja tähelepanelikult lamava koera poole.
Kohtuniku märguandel kutsub koerajuht koera enda juurde kasutades käsku või
käemärki. Koer peab tulema rõõmsalt, kiirelt ja otsejoones koerajuhi juurde ja
istuma tihedalt ja otse koerajuhi ette. Koerajuhi käskluse peale peab koer võtma
algasendi.

Hindamine

Koera aeglast lamamist, rahutust, aeglast juurde tulekut või aeglustamist koerajuhi
juurde jõudes, vigast koerajuhi ette istumist ja vigast harjutuse lõppu nagu ka
lisakäsklusi ja koerajuhi poolset kehaabi tuleb vastavalt hinnata.
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3.2.8 Asendi vahetus
Sooritus

Algasend võetakse 10 meetri kaugusel lauast. Sealt saadab koerajuht häälkäskluse
või käemärgiga koera lauale. Koer peab kõhkluseta hüppama lauale ning jääma
sinna seisma.
Kohtuniku juhiste peale näidatakse järgnevaid asendeid: istu / lama / seisa.
Peale harjutuse lõppu ning kohtunikult loa saamist kutsub koerajuht koera enda
juurde.
Koer peab tulema istuma koerajuhi ette ning esimese käskluse peale võtma sisse
algasendi.

MT B, W B

Koer peab näitama asendeid vastavalt loosiga tõmmatud järjekorrale.

Hindamine

Kõhklev lauale minemine, aeglane tagasi tulemine, vead ette istumisel ning
algasendi võtmisel aga ka lisakäsklused ja koerajuhi poolne kehaabi vähendavad
harjutuse hinnet.
Näitamata jäänud asendid vähendavad punkte vastavalt antud eksami taseme
kirjeldusele.

3.2.9 Eseme toomine tasasel maal
Esemed valmistab ette eksamikorraldaja vastavalt punktile 2.4.1.
A tase

Koerajuht valib eseme korraldaja poolt ette antud esemete hulgast.

B tase

Kohtunik valib eseme enne eksami algust, see on sama kõikidele
päästekoerameeskondadele.

Sooritus

Koerajuht koos koeraga, kes ei ole rihmastatud, võtab eseme vahetult enne
harjutust kohast, mis asub alguspunktile lähedal ning viib selle tagasi sinna peale
harjutuse sooritamist.
Algasendist viskab koerajuht eseme umbes 10 sammu kaugusele.
Käskluse eseme toomiseks võib anda siis, kui toomisese on liikumatult paigale
jäänud.
Koerajuhi kõrval vabalt ja rahulikult istunud koer peab pärast "too" käskluse saamist
minema kiiresti ja otsejoones esemeni, selle koheselt üles võtma ning sama kiiresti
ja otsejoones koerajuhile tooma.
Koer peab istuma tihedalt ja otse koerajuhi ette, hoides eset rahulikult suus nii
kaua, kuni koerajuht selle pärast väikest pausi käsklusega temalt ära võtab.
Koer peab võtma algasendi esimese käskluse peale.
Koerajuht ei tohi liikuda oma esialgsest kohast terve harjutuse ajal.

Hindamine

Vead harjutuse sooritamisel, mis viivad punktide vähendamiseni:
•
•
•
•
•

Eseme juurde jooksmine on aeglane ning koer ei liigu otse
Vead eseme ülesvõtmisel
Eseme toomine on aeglane või koer ei tule otse tagasi
Eseme pillamine maha
Esemega mängimine või selle närimine

Eseme liiga lähedale või liiga kaugele viskamine nagu ka koerajuhi poolne abi viivad
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punktide vähendamisele.
Kui koerajuht lahkub oma kohalt enne harjutuse lõppu antakse harjutuse eest 0
punkti.
Kui koer ei too eset ära, antakse harjutuse eest 0 punkti.

3.2.10 Kandmine ja üleandmine
Sooritus

Abiline koera kandmiseks.
Harjutus algab algasendiga. Koerajuht võib anda häälkäskluse ja/või käemärgi, et
koer hüppaks lauale, kust koerajuht võtab koera sülle, kannab teda 10 sammu otse
edasi ning seejärel annab koera üle abilisele. Kandmise ajal peab koer saama oma
saba liigutada.
Koerajuht peab olema võimeline oma koera kandma.
Kui koerajuht ei ole võimeline oma koera kandma sooritab abiline kõik etapid alates
koera sülle võtmisest laualt. Koerajuht kõnnib abilisega kaasa kuni punktini kus
peaks toimuma üleandmine.

V tase

Peale üleandmist kannab abiline koera 10 sammu. Koera pea on koerajuhi poole
ning koerajuht võib oma koeraga rääkida. Kui koer on abilise poolt maha pandud
lõpetab koerajuht harjutuse algasendiga.

A, B tase

Peale üleandmist kannab abiline koera 10 sammu ja paneb koera maha. Koerajuht
jääb üleandmise punkti seisma. Koer peab jääma abilise juurde kuniks kohtunik on
andnud koerajuhile loa koer häälkäsklusega enda juurde kutsuda. Koer peab tulema
kiiresti ning rõõmsalt ja istuma tihedalt koerajuhi ette. Häälkäskluse peale võtab
koer algasendi.

Hindamine

Hinnet alandatakse, kui koer ei ole koostööaldis, ei ole kandmise ajal rahulik, uriseb
või taganeb kui ta sülle võetakse/maha pannakse. Kui koer hüppab kandmise ajal
maha hinnatakse harjutus mitterahuldavaks. Kui koer lahkub abilise juurest peale
maha panemist ning enne kui kohtunik on selleks loa andnud hinnatakse harjutus
maksimaalselt hindele rahuldav.

3.2.11 Lamamine häiritud olukorras
Sooritus

Enne teise koera töö algust võtab koerajuht oma rihmata koeraga algasendi
lamamiseks märgitud kohas.
Kohtuniku loal paneb koerajuht koera häälkäskluse või käemärgiga lamama. Koera
lähedale ei tohi jätta ühtegi eset.
Seejärel liigub koerajuht kohtuniku poolt määratud vähemalt 40 sammu kaugusel
asuvasse punkti ja jääb seal rahulikult näoga koera poole seisma.
Ajal, mil teine koer sooritab esimest harjutust ühineb koerajuht inimrühmaga ning
peale teise koera inimrühma harjutuse sooritust naaseb oma kohale.
Kohtuniku korralduse peale läheb koerajuht oma koera juurde ning jääb tema
paremale küljele seisma.
Kohtuniku uue korralduse peale annab koerajuht häälkäskluse või käemärgi istuma
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tõusmiseks. Koer peab kiiresti ja otse istuma tõusma.
Hindamine

Koera rahutut lamamist, keskendumise puudumist, enneaegset seisma või istuma
tõusmist, koerajuhile vastu tulekut kui koerajuht naaseb, koerajuhi lisakäsklusi ja
kehaabi, koerajuhi rahutut käitumist ja muud koerajuhi poolset varjatud abi tuleb
vastavalt hinnata.

3.2.12 Ebameeldival pinnasel kõndimine
Sooritus

Koerajuht võtab koos koeraga takistuse ees sisse algasendi. Koerajuht annab koerale
häälkäskluse kõrvalkõnniks ja kõnnib ilma rihmata koeraga ühe korra üle takistuse ja
tagasi. Tagasi tulles tuleb teha üks peatus ning koer peab peatudes kiiresti istuma.
Alalt lahkumise järel võtab koerajuht koos koeraga sisse algasendi.

Hindamine

Koera ebakindlat käitumist, kõhklust ja materjalide vältimist tuleb vastavalt hinnata.

3.2.13 Tunnel
Sooritus

Koerajuht võtab koos rihmata koeraga takistusest parajal kaugusel sisse algasendi.
Suulise käskluse ja/või käemärgi järel peab koer takistuse läbima. Kui koer on
takistuse läbinud, peab ta häälkäskluse ja/või käemärgi peale peatuma. Kohtuniku
loal läheb koerajuht koera juurde ja annab talle häälkäskluse või käemärgi algasendi
võtmiseks.

Hindamine

Ebakindlat, kõhklevat ja/ või hektilist tunnelisse sisenemist ja selle läbimist tuleb
vastavalt hinnata.
Kui koer ei lahku tunnelist või ei peatu peale tunnelist väljumist peale käskluse
saamist, hinnatakse harjutus mitterahuldavaks.

3.2.14 Liikumatu puusilla ületamine
Sooritus

Koerajuht võtab koos rihmata koeraga takistusest parajal kaugusel sisse algasendi.
Häälkäskluse ja/või käemärgi järel peab koer hüppama puusillale ja häälkäskluse
peale viivitamatult liikumissuunas paigale jääma. Kohtuniku loal liigub koerajuht
koera kõrvale ning annab koerale häälkäskluse või käemärgi koos liikumise
jätkamiseks. Koerajuht peatub mõned sammud peale takistuse ületamist ning koer
peab võtma iseseisvalt algasendi.
Koer peab kogu takistuse läbima hirmu või maha hüppamise soovi näitamata.

Hindamine

Ebakindlust, kõhklemist ja/või ebaühtlast takistuse ületamist, koera ette ruttamist
või maha jäämist tuleb vastavalt hinnata.

3.2.15 Kontroll distantsilt
Sooritus
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pöörab end näoga rahulikult istuva koera poole. Kohtuniku märguandel kutsub
koerajuht koera häälkäskluse või käemärgiga enda juurde. Kohe, kui koer on
rõõmsalt ja kiiresti läbinud pool vahemaast, annab koerajuht häälkäsu ja/või
käemärgi lamamiseks, misjärel peab koer koheselt lamama.
A tase

Kohtuniku loal kutsub koerajuht koera häälkäskluse ja/või käemärgiga enda juurde.

B tase

Kohtuniku loal antud seismise häälkäskluse ja/või käemärgi peale peab koer seisma
tõusma. Kohtuniku loal kutsub koerajuht koera häälkäskluse ja/või käemärgiga enda
juurde.
Koer peab tulema kiiresti ja rõõmsalt ning istuma kohe koerajuhi ette.
Häälkäskluse või käemärgi järel peab koer võtma algasendi.

Hindamine

Kui vahemaa esimesest juurde kutsumisest ja käskluse andmisest teise asendi
võtmiseks ületatakse rohkem kui 10 sammu võrra, saab harjutust hinnata
maksimaalselt rahuldavaks.
Asendid, mida ei sooritata vähendavad harjutuse hinnet vastavalt antud eksami
taseme kohta toodud kirjeldustele.

3.2.16 Juhitavus distantsilt
A tase

Harjutuse alguses ütleb koerajuht kohtunikule, millises järjekorras lauad läbitakse.

B tase

Laudade läbimise järjekord loositakse.

Sooritus

Koerajuht võtab alguspunktis koos rihmata koeraga sisse algasendi. Kohtuniku
korraldusel saadab koerajuht oma asukohta muutmata koera häälkäskluse ja/või
käemärgiga umbes 20 m kaugusele selgelt tähistatud keskpunkti. Punkti jõudes
antakse koerale häälkäsklus ja/või käemärk peatumiseks.
Peale nõutavat ooteaega saadab koerajuht koera häälkäskluse ja/või käemärgiga
esimesele ettenähtud lauale. Häälkäskluse peale peab koer hüppama lauale ja jääma
sinna paigale. Seejärel saadab koerajuht häälkäskluse ja/või käemärgiga koera
järgmisele lauale, kus koer peab samuti häälkäskluse peale hüppama lauale ja jääma
paigale. Samamoodi toimitakse kolmanda lauaga.
Kolmandalt laualt kutsub koerajuht häälkäskluse või käemärgiga koera enda juurde.
Koer peab istuma tihedalt koerajuhi ette. Häälkäskluse või käemärgi peale peab
koer võtma algasendi.
Koer peab püsima tähistatud keskpunktis ja igal laual umbes 3 sekundit. Koerajuhil
on lubatud asendit muuta vastavalt koera saatmise suunale ning teha sinna suunda
samm küljele, kuid koerajuht ei tohi oma kohalt lahkuda.

Hindamine

Muuhulgas loetakse alljärgnevat vigadeks ning punkte vähendatakse:
-
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Vead harjutuse lõpetamisel.

3.2.17 Liikuv tünnidest sild
Sooritus

Koerajuht võtab koos rihmata koeraga takistusest parajal kaugusel sisse algasendi.
Peale hüppamiseks antava häälkäskluse ja/või käemärgi järel peab koer hüppama
tünnidest sillale ja paigale jäämiseks antava häälkäskluse järel koheselt
liikumissuunas peatuma. Kohtuniku märguandel liigub koerajuht koera juurde ja
liikumise jätkamiseks antud häälkäskluse või käemärgi järel liigub koos koeraga
takistuse lõpuni. Koer peab seal iseseisvalt peatuma. Kohtuniku loal annab koerajuht
koerale edasiliikumiseks häälkäskluse või käemärgi ning teeb mõned sammud pärast
takistust. Koerajuhi peatudes peab koer iseseisvalt alaasendi võtma.
Koer peab takistuse kogu pikkuses läbima hirmu või maha
hüppamise soovi näitamata.

Hindamine

Ebakindlat, kõhklevat ja/või ebaühtlast silla ületamist, koera ette ruttamist või
maha jäämist tuleb vastavalt hinnata.

3.2.18 Redel
Sooritus

Koerajuht võtab koos rihmata koeraga takistusest parajal kaugusel sisse algasendi.
Häälkäskluse ja/või käemärgi järel peab koer ronima kaldteed kasutades redelile ja
liikuma iseseisvalt mööda redelit selle viimase pulgani ning seal peatuma.

A tase

Koerajuht võib kõndida töötava koera kõrval kohe, kui koer on esikäppadega
jõudnud redeli esimesele pulgale, kuid ei tohi puutuda ei koera ega takistust. Redeli
lõpus tõstab koerajuht koera takistuselt maha ja annab koerale häälkäskluse või
käemärgi algasendi võtmiseks.

B tase

Koerajuht jääb paigale kuniks koer on jõudnud esimeste käppadega viimase
redelipulgani, seejärel peale kohtunikult loa saamist kõnnib ootava koerani. Redeli
lõpus tõstab koerajuht koera takistuselt maha ja annab koerale häälkäskluse või
käemärgi algasendi võtmiseks.

Hindamine

Ebakindlat, kõhklevat ja/või ebaühtlast redeli ületamist, koera ette ruttamist või
maha jäämist tuleb vastavalt hinnata.

3.3

Lõhnatöö sooritamine ja hindamine

3.3.1 Üldine tegevuskord
Päästekoerameeskonna
(RDT) valmidus

Koerajuht peab oma otsinguvalmis koeraga jääma otsinguala nägemisulatusest
eemale kuniks teda kutsutakse.
Otsinguvalmis koer võib kanda seljas otsinguvesti või muud selle sarnast ja/või
kaelarihma. Kui koer sooritab teatamist rulliga, siis rulli paneb koerajuht koerale
külge vahetult enne otsingu alustamist.
Väikeste kellukeste kasutamine on lubatud. Pimedas on lubatud kasutada
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väikeseid tulukesi (mitte taskulampi).
Raporteerimine

Kui kutsutakse, läheb koerajuht raporteerima kohtuniku juurde rihmastatud
koeraga, võtab algasendi ning teatab kohtunikule viisi kuidas koer teatab.

Taktika

Vastavalt joonisele kirjeldab kohtunik otsinguala ja olukorda, mille piirid on
nähtavalt tähistatud või selgesti ära tuntavad.
Peale kohtuniku poolset situatsiooni kirjeldust peab koerajuht situatsiooni
analüüsima ning tegema kohtunikule teatavaks otsingu taktika.
Kohtuniku poolne situatsiooni kirjeldus sisaldab järgmist:
•
•
•
•
•
•

Toimunud sündmus
Otsingu ala
Otsingualal olevad hooned/ehitised
Tegevused, mis on toimunud enne algavat otsingut
Infrastruktuur
Riskid

Otsingu aeg

Otsingu aeg algab kui taktikaline info on kohtuniku poolt teatavaks tehtud.

Häälkäsklused /
käemärgid

Korduvad häälkäsklused ja käemärgid koera suunamiseks on lubatud. Liigselt
kasutatavad käsklused otsimiseks loetakse veaks.

Teatamine

Koerajuht peab teavitama kohtunikku koera teatamise alustamisest ja võib koera
juurde minna ainult kohtuniku loal.

Varing, Laviin, Maa-ala (T,
L, FL)

Peale kohtuniku poolset kirjeldust peab koerajuht situatsiooni analüüsima ning
tegema kohtunikule teatavaks otsingu taktika.
Kõikidest taktikalistest muudatustest, mis tehakse otsingutöö ajal tuleb
kohtunikku teavitada. Kõik muudatused lähevad esialgse otsinguaja arvestusse.
Kohtuniku otsustada on otsingutöö peatamine, kui kõik figurandid on leitud.
Otsingutöö on lõppenud, kui koerajuht sellest raporteerib ning kohtunik teeb
teatavaks hinnangu.

3.3.2 Koerajuhi hindamine
Üldised reeglid

•
•
•

Taktika

Situatsiooni hindamine, valitud taktika läbi viimine, koerajuhi ülevaade
lõhnatööst. Muuhulgas on vajalikud taktika kriteeriumid:
•
•
•
•
•

koera juhtimine (suunamine, surve avaldamine, rahustamine, koera lugemine)
meeskonnatöö
otstarbekas koera ressursi kasutamine

ala kuju ja paiknemise arvestamine
tuule suuna arvestamine
koera võimetega arvestamine
vajadusel hoonete/rajatiste seisukorra arvestamine (sissepääs, struktuur)
isikute viimaste teadaolevate asukohtade arvestamine.

Lisaks maa-ala, varingu ja laviini osas (FL/T/L):
•
•
•
•
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situatsiooni hindamine, otsuste vastu võtmine ja taktika läbi viimine
tunnistajate küsitlemine, nende asukohad ja ütlused
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koera saatmine otsingutööle sobivast kohast
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ülevaate omamine otsitud ja otsimata alast
lõppraportis suudab näidata otsitud alasid ning leitud inimeste asukohti.

ID-jälg (MT):
ID-jälje taktikas peab sisalduma situatsiooni hindamine, informatsiooni kogumine
figurandi kohta ning nende rakendamine jäljeraja läbitöötamisel.

Maa-ala (FL)

Kui koerajuht leiab ise figurandi kuid laseb koeral vabalt otsingut jätkata ning koer
teatab korrektselt, siis ei mõjuta see hindamist.

ID-jälg (MT)

Järgnevat peab koerajuht eksami ajal eriti jälgima:
•
•
•
•
•

ülevaade tervest jäljerajast
arvestamine liiklusega ning liikluses osalevate isikutega
töötamine ja suhtlemine oma koeraga, koera lugemine
korrektne rihmatöö
kontakti hoidmine abilisega.

Koerajuht võib võtta puhkepause, kuid need arvestatakse otsinguaja sisse. Koera
uuesti saatmine otsingule on lubatud, kui koer ei võta kohe jäljerada üles tänu
tuulele või muudele ilmastikuoludele.
Koerajuht teavitab kohtunikku koera teatamisviisist enne otsingu alustamist. Koer
peab tegema kindlaks figurandi asukoha ning teatama leiust koheselt, iseseisvalt,
kindlalt, koerajuhi poolt abi saamata eelnevalt teatatud teatamisviisil.
Koerajuhile antakse ülevaade situatsioonist. Seega tuleb arvesse võtta
ilmastikuolusid, õhutemperatuuri ja muid otsinguala kohalikke olusid. Vastavalt
saadud informatsioonile peab koerajuht olema võimeline olukorda hindama ja
tegema teatavaks oma strateegia. Kõikidest muudatustest taktikas tuleb
kohtunikku teavitada.
Hinnatakse kas koerajuht sai täieliku ülevaate situatsioonist temale esitatud
informatsiooni põhjal ning kas koerajuht on kinni pidanud enda poolt esitatud
taktikast. Samuti hinnatakse kuidas koerajuht oma koera jäljerajal juhib ning kas
koerajuht annab lõhnaeset koerale ka otsingu ajal nuusutada. Samuti on oluline
kas koerajuht saab aru, kui koer on lõhna kaotanud (näiteks ristuvate jälgede
kohal) ning kas koerajuht suudab koera viia jäljerajal tagasi punkti, kus koer lõhna
kaotas, et koer saaks uuesti sellest kohast tööd jätkata.

3.3.3 Koera töö hindamine
Üldised reeglid

•
•
•
•
•
•

Juhitavus

Koostöö koerajuhiga, kiire ja tulemustele orienteeritud ülesannete sooritus samal
ajal motivatsiooni ja töötahet säilitades.

Otsingu intensiivsus

Soov leida, otsingukäitumine, temperament, motivatsioon, töörõõm.

Liikuvus

Raskuste ja takistuste ületamine, vastupidavus.
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otsingu instinkt / tahe leida
liikuvus, vastupidavus, füüsiline vorm
iseseisvus, töötahe, rõõm töötamisest
figurandile liiga lähedale tulemine, tema puutumine või vigastamine
üldmulje koera tööst.
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Iseseisvus

Iseseisva töö tahe.

- Lisaks maa-alas ja
varingus (FL,T)

Ala süstemaatiline otsimine.

- Lisaks laviinis (L)

Intensiivne kraapimine ning figurandi juurde tungimine.

- Lisaks ID-jäljes (MT)

Kohtunik hindab jäljeraja ülesvõtmist, tööd jäljerajal ja sellele järgnemist ning
koera iseseisvat teatamist figurandi juures. Samuti korrektset koera käsitlemist
alguspunktis, jäljerihma kasutust jäljerajal ning liiklusohutuse kontrollimist. Koer
peab näitama positiivset otsingukäitumist. Koer peab püsima jäljerajal sihikindlalt
ning tulemusele suunatult või viisil, et iseseisev otsingukäitumine on selgesti
äratuntav kogu jäljeraja läbimise jooksul. Kaldumine jäljerajalt ei ole viga seni kuni
koer suudab iseseisvalt jäljerajale tagasi minna ja tööd jätkata.

3.3.4 Teatamised
Üldised reeglid

Koerajuht informeerib kohtunikku koera teatamisviisist enne lõhnatöö alustamist.
Igasugune abi koerajuhi/figurandi/jäljetegija poolt on keelatud ning sellisel juhul
hinnatakse teatamist 0 punktiga.
Koerajuht peab kinnitama teatamist kohtunikule ning võib minna koera juurde
vaid siis kui on saanud selleks kohtunikult loa.
Koer peab iseseisvalt, intensiivselt ja selgelt teatama seni kuni koerajuht on tema
juurde jõudnud.
Teatamise lõpetamiseks koerajuht kas kutsub koera figurandi juurest või läheb
koera juurde ning võtab ta ära. Teatamise korrektseks lõpetamiseks tuleb näidata
koera instinkti vahetust ning koerajuht võtab figurandiga kontakti. Figurandiga
kontakteerumise ajal peab koer jääma määratud kohale rahulikult ootama.

Maa-ala (FL)

Enne koera saatmist edasisele otsingule annab koerajuht teada kas jätkab otsingut
teatamiskohast või liigub rihmastamata koeraga tagasi punkti, kus teavitas
kohtunikku figurandi leidmisest ja jätkab sealt. Hästi põhjendatud taktika
muudatused on alati võimalikud.

Varing (T)

Koerajuht võib koera ühe korra teatamiskohast otsingule saata või jätkata
saatmist varinguala servast. Kui figurant ei ole peidikust väljunud, siis korduv
teatamine ei ole viga. Koerajuht võib koera ära tuua ja saata uuesti otsima
varinguala servast.

Haukumine (F, FL, T, L, MT)
Sooritus

Haukumise ajal näitab koer selgelt figuranti või tema lõhna asukohta ning haugub
iseseisvalt, jätkuvalt ja suunatult kuni kohtuniku loa saanud koerajuht saabub ja
teatamise lõpetab.

Teatamiskohast
lahkumine

Kui koer eemaldub korraks figurandi juurest, kuid naaseb kohe iseseisvalt, siis
hinnatakse sooritust maksimaalselt hindele rahuldav. Kui koer lahkub figurandi
juurest uuesti, siis on teatamise hinne mitterahuldav. Kui koer ei lähe iseseisvalt
figurandi juurde tagasi antakse soorituse eest 0 punkti.

Varing (T)

Haukumise ajal näitab koer selgelt figuranti või tema lõhna asukohta ning haugub
jätkuvalt ja suunatult kuni koerajuht saabub ja teatamise lõpetab. Koer ei tohi
figuranti puudutada. Kui peidik on suletud ja ei ole koerale ligipääsetav, peab ta
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suunatud haukumisega näitama lõhnaallika täpset asukohta. Tungimiskäitumine ei
ole viga.
Laviin (L)

Koer peab näitama selget tungimiskäitumist koos kraapimisega, haukumine ei ole
viga.
Kui figurant jääb peidikusse võib koera saata sealt edasisele otsingule ainult juhul
kui tegemist oli esimese teatamisega.

Hindamine

•
•
•
•

sooritus
haukumine
kraapimine ja figurandi juurde tungimine laviinis
teatamise ajal kohale jäämine.

Rull (F, FL, T)
Sooritus

Kui koer teatab rulliga, peab ta kandma spetsiaalset kaelarihma, kuhu saab rulli
kinnitada. Kui kasutatakse norra rulli tuleb enne töö alustamist kindlaks teha, et
koer saab rulli vabalt kanda ja et tal on seda võimalik lahti lasta.
Kaelarihmal peab olema vabastus-mehhanism, mis kaitseb koera vigastuste eest.
Leides figurandi, viib koer rulli koerajuhile.
Rulli üleandmisel ei pea koer istuma.
Kui rull on vastu võetud, viib koer koerajuhi käsul ta iseseisvalt kõige otsemat teed
figurandini või teatamiskohta. Sel ajal peab koerajuht olema koeraga pidevas
kontaktis. Selleks võib koera panna rihma otsa, mille pikkuseks on maksimaalselt
10 meetrit. Varingus ei tohi rihma kasutada.
Kui koer jõuab figurandini peab ta iseseisvalt sinna jääma.
Koerajuht läheb koera juurde, võtab koeralt rihma ära ja lõpetab teatamise.

Hindamine

•
•
•
•
•

sooritus
rulli võtmine
rulli toomine koerajuhile ilma sellest lahti laskmata
peale rulli lahtilaskmist otse figurandi juurde tagasi minemine
rulli rahutu hoidmine ei ole viga, tugev närimine viib hinde alandamiseni.

Koeraga kontakti hoidmine võib olla teatud juhtudel raskendatud (tulenevalt
alast), sellisel juhul ei hinnata seda negatiivselt. Lühike peatus koera poolt
koerajuhi järele ootamiseks ei ole viga. Lühikesed häälkäsklused peatumiseks ja
edasiliikumiseks on lubatud, kui maastik seda nõuab.

Vaba teatamine (F, FL, T)
Sooritus

Vaba teatamisel liigub koer lühimat teed pidi edasi-tagasi koerajuhi ja figurandi
vahel, viies nii koerajuhi figurandi või teatamiskohani. Koera ei tohi kogu harjutuse
ajal rihmastada.
Koer peab jätkama sellist teatamiskäitumist kuni koerajuht on jõudnud figurandini
või teatamiskohta.
Lisaks peab koer koerajuhile andma oma käitumisega selge märguande, mis
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kinnitab, et koera teatamiskäitumine on piisavalt selge. Enne otsingutöö algust
peab koerajuht kohtunikku sellest märguandest või käitumisest teavitama.
Märguandeks võib olla näiteks:

Hindamine

•
•
•

hüppamine üles või vastu koerajuhti
haukumine koerajuhi peale
silmside koera ja koerajuhi vahel.

•
•

sooritus
koerajuhi juhtimine otse figurandi juurde.

Näitamine (F, MT)
Sooritus F

Näitamise ajal jääb koer eseme või jäljetegija juurde kas lamama, istuma või
seisma.
Koer peab hoidma oma asendit kuni koerajuht on jõudnud eseme või jäljetegija
juurde.
Koer peab andma oma käitumisega piisavalt selge märguande viisil, et
teatamiskäitumine on selgesti äratuntav. Koer peab võtma näitamiseks teavitatud
asendi koheselt ning jääma figurandi juures rahulikuks ega tohi teda häirida.

Sooritus MT

Koerajuht peab selgelt aru saama, et koer teatab ning koheselt ja selgelt
tuvastama kadunud isiku. Koerajuht teavitab kohtunikku teatamisest ning võib
koera juurde minna vaid kohtuniku loal. Koerajuht ei tohi eelnevalt koera ja
figurandiga rääkida.

Hindamine

Kui näitamise juures saab koer abi koerajuhilt ja/või figurandilt/jäljetegijalt, siis
hinnatakse harjutust 0 punktiga. Iga figurandi puudutamine koera poolt vähendab
punkte.
Rahutu või ebaselge käitumine näitamise ajal vähendab punkte.

Kraapimine ja sissetungimine (L)
Sooritus

Koer peab järjepidevalt ja intensiivselt püüdma kraapides tungida figurandini.
Koer peab tegevust jätkama kuni koerajuht tuleb ja teatamise lõpetab.

Hindamine

Kraapimine ja tungimine eesmärgiga jõuda figurandini näitab intensiivsust ja
koera huvi figurandi vastu. Lubatud on kraapimine ja tungimine koos
haukumisega.

3.3.5 Teatamisharjutused
Teatamisharjutus FL (A), F (V)
Sooritus

Teatamisharjutus viiakse läbi väljaspool otsinguala.
Figurant peab minema teatamiskohale nii, et koer seda ei näeks. Kohtuniku
korraldusel paneb koerajuht oma koera otsinguks valmis ja saadab ta ühekordse
häälkäskluse ja/või käemärgiga 30 m kaugusel nähtaval istuva või lamava
figurandi juurde. Koer peab minema kõige otsemat teed ja koheselt figurandi
juurde ja teatama.
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Koer peab selgelt ja ilma igasuguse koerajuhi poolse abita teatama eelnevalt
teavitatud teatamisviisil. Koerajuht peab raporteerima teatamisest. Sõltuvalt
teatamisviisist läheb koerajuht kohtuniku loal figurandi juurde või juhatab koer ta
sinna. Teatamise lõpetamise viis (minek koera kõrvale/ koera kutsumine ära) on
koerajuhi otsustada.
Kui koer teatab haukudes peab teatamine kestma umbes 15 sekundit. Kohtuniku
korraldusel võtab koerajuht koera ära või kutsub ära ning annab häälkäskluse
ja/või käemärgi algasendi võtmiseks. Edasine lõhnatöö jätkub.
Sooritus on sarnane ka rulliga teatamise ja vaba teatamise puhul.

Hindamine

Kui koer ei teata figuranti või lahkub kohe peale teatamise alustamist figurandi
juurest ning läheb koerajuhi juurde, hinnatakse harjutust 0 punktiga.
Ringijooksmine ja figurandi juurde mitte otse minemine nagu ka kõhklev või
mitterütmiline haukumine vähendavad harjutuse punkte.

Teatamisharjutus T, L (A)
Sooritus

Tööd alustatakse 10 meetrit eemal kohast (maha märgitud), kuhu on figurant
peidetud. Figurant asub kas kaanega suletavas torus, kastis või lume all peidikus.
Teatamiskoht peab asuma väljaspool otsinguala ning peab olema kergesti
äratuntav. Koerajuhile näidatakse peidiku asukohta.
Lumest peidik peab olema ehitatud kergetest lumest plokkidest või tükkidest
selliselt, et koeral oleks võimalik kraapides figurandini tungida.
Kohtuniku loal paneb koerajuht koera valmis ja saadab ta peidiku juurde. Lubatud
on üks häälkäsklus ja/või käemärk teatamise alustamiseks.
Koer peab alustama teatamist kohe kui saab lõhna. Kui koer on alustanud
teatamist võib koerajuht kohtuniku loal oma kohalt minna koera juurde ja koera
ära võtta. Koer viiakse seejärel umbes 3 meetri kaugusele, kus ta peab jääma
rahulikult lamama ja ei tohi segada figurandi vabastamist. Koerajuht aitab
figurandi peidikust välja vabastada. Kui ava on piisavalt suur võtab koerajuht
koera ja lubab tal figurandi juurde minna.
Haukumine peab kestma umbes 15 sekundit. Edasine lõhnatöö jätkub.
Sooritus on sarnane ka rulliga teatamise ja vaba teatamise puhul.

Hindamine

Kui koer ei teata figuranti või lahkub kohe peale teatamise alustamist figurandi
juurest ning läheb koerajuhi juurde, hinnatakse harjutust 0 punktiga.
Ringijooksmine ja figurandi juurde mitte otse minemine nagu ka kõhklev või
mitterütmiline haukumine vähendavad harjutuse punkte.

3.3.6 Jäljetöö
Üldised reeglid

Koerajuht peab ootama ootealal koos otsinguvalmis koeraga, kuni teda
kutsutakse.
Koerajuht raporteerib kohtunikule koos rihmastatud koeraga ning ütleb
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kohtunikule koera teatamise viisi.
Koer võib olla ilma rihmata või 10 m rihma otsas, mis on kaelarihma või trakside
külge kinnitatud.
Kui koer kasutab teatamiseks rulli tuleb rull kinnitada koera külge vahetult enne
jäljetöö algust.
Kohtunik selgitab koerajuhile jäljetöö ala, mille taga koerajuht võib vabalt liikuda.
Koerajuht võtab koeralt rihma ära ja saadab koera tööle.
Sooritus

Koerajuht järgneb oma koerale ja peab ka ilma rihmata töötades hoidma 10 m
vahemaad.
Niipea, kui koer on leidnud eseme, peab ta selle koheselt üles võtma või seda
veenvalt näitama ilma koerajuhipoolse abita.
Kui koer on eset näidanud, läheb koerajuht oma koera juurde.
Eseme ülestõstmisega näitab koerajuht, et koer on eseme leidnud. Seejärel jätkab
koerajuht koos koeraga jäljetööd.

Soorituse ajal peab koer järgima jäljetegija poolt tehtud jälge ning koerajuht peab
jääma koerast 10 meetri kaugusele. Kohtunik järgneb päästekoerameeskonnale
sobivas kauguses. Kohtunik ei tohi päästekoerameeskonna tööd häirida, kuid võib
endale ise valida koha kus ta liigub, et oleks võimalik harjutust korrektselt hinnata.
Koerajuhil on õigus jäljel peatusi teha, kuid pauside ajakulu läheb lubatud aja
arvestusse.
Koerajuhil on lubatud puhastada koera nägu, silmi ja nina töö ajal ning vajadusel
anda koerale vett.
Jäljetöö otsinguosa lõppeb peale figurandi teatamist ja leitud esemete üleandmist
ning koerajuhi raporteerimist ja kohtuniku poolt hinnangu teatavaks tegemist.
Kohtunik võib jäljel töötamise lubatavat aega pikendada sõltuvalt oludest kui koer
on läbinud viimase nurga.
Eseme näitamine

Näitamine vaata lehekülg 41
Esemete üles võtmine:
Selle näitamisviisiga peab koer eseme ilma kõhklusteta suhu võtma.
Käitumismuster 1: Eseme üles võtmine ja toomine:
Koer peab eseme koheselt suhu võtma ning tooma selle otse koerajuhi juurde ja
istuma koerajuhi ette. Seejärel võib koera saata uuesti jäljele kas samast kohast
kust ta eseme leidis või sealt, kus ta selle koerajuhile loovutas.
Käitumismuster 2: Eseme üles võtmine ja kohale jäämine:
Selle käitumismustriga jääb koer kohale kust ta eseme leidis, võtab eseme suhu
ning võib jääda nii istuma, seisma kui lamama.
Eelpool nimetatud käitumist võib koer teha vaheldumisi, oluline on, et koer näitab
selget käitumist eseme leidmisest.

Hindamine

•
•
•

sooritus
eseme üles võtmine
eseme otsejoones toomine ilma lahti laskmata.

Kohtunik hindab jälje ülesvõtmist ja selle järgimist. Kerged kõrvalekaldumised
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jäljelt ei ole viga, kuniks koer jätkab jäljeajamist iseseisvalt.
Koer peab näitama iseseisvat ja rõõmsameelset jäljetööd ning esemeid näidates
käituma iseseisvalt ja enesekindlalt.
Iga leidmata ese annab 0 punkti. Esemed, mida koer iseseisvalt ei näita, loetakse
mitteleituks.
Hinnet vähendatakse, kui koer lamab sinna, kus eset ei ole, kuid koerajuht ei
kinnita eseme leidmist vaid annab koerale häälkäskluse töö jätkamiseks.
Valenäitamise eest mis koerajuhi poolt kinnitatakse, vähendatakse punkte ühe
eseme väärtuse võrra.
Figurandi teatamine

Sooritust vaata peatükist 3.3.4
Kui teatamine tehakse erineval viisil koerajuhi poolt eelnevalt teavitatud viisist,
siis hinnatakse teatamine mitterahuldavaks.

Katkestamine

Kohtunik katkestab jäljetöö kui koerajuht on jäljest eemaldunud rohkem kui 10 m.
Kohtunik võib lubada suuremat vahemaad, kui maastik on keeruline.
Igal juhul järgneb katkestamine siis, kui kohtunik on veendunud, et koer ei suuda
enam ise jälge üles võtta või jäljetööd jätkata.
Kui jäljetöö on katkestatud lahkuvad koerajuht koos koeraga ja kohtunik alalt
kõige otsemat teed. Töö jätkamine ei ole lubatud.

3.3.7 Maa-ala otsing
Üldised reeglid

Maa-ala otsing peab toimuma normaalses tempos ja koerajuht ei tohi joosta.
Koerajuht saab detailse joonise, kuhu on selgelt peale märgitud otsinguala piirid.
Peale joonisega tutvumist valib koerajuht oma taktika. Koerajuht ei või kõndida
ümber ala.
Koer peab koerajuhi käsul otsima ala läbi vaheldumisi mõlemalt poolt.

3.3.8 Varingu otsing
Sooritus

Enne taktika teatamist ja otsingu alustamist võib koerajuht ilma koerata tutvuda
otsingu alaga jäädes ala piirile, et saada alast ülevaade. Selleks kuluv aeg
arvestatakse otsinguaja sisse. Selle aja jooksul peab koer jääma näidatud kohta
ootama kas lahtiselt või rihmaga kinni seotuna.
Koerajuht ütleb kohtunikule millisest kohast ta soovib koera otsingule saata ning
saadab ta sealt otsingule ilma vesti ja kaelarihmata (erandiks on rull).
Koer peab vastavalt koerajuhi käsule ala läbi otsima.
Koerajuht võib liikuda ettenähtud alas või järgneda koerale varingualale, kui on
saanud selleks kohtunikult loa.
Peale teatamist saadetakse koer uuesti otsima kas leidmise kohast või ala servast.
Koerajuht lahkub varingu alalt kui koer on saadetud otsima.

Liikuvus

IPO-R 2019 EE

Liikumine varingus, liikumisviis alal, raskuste ületamine, vastupidavus.

44 / 127

FCI / IRO

RAHVUSVAHELINE PÄÄSTEKOERTE EKSAMITE EESKIRI

2019

3.3.9 Laviini otsing
Töötamine
laviinimajakaga:

Kohtunikule raporteerimise ajal peab koerajuht teatama kas kasutab isiklikku või
korraldaja poolt antud laviinimajakat.

A, B
Koerajuhil on aega 5 minutit, et laviinimajakas leida, see välja kaevata ning
kohtunikule näidata.
Taktika on koerajuhi otsustada.
Kui ajalimiit ületatakse hinnatakse sooritus 0 punktiga.
Sooritus

Koer peab vastavalt koerajuhi käsklustele ala süstemaatiliselt läbi otsima.
Koerajuht võib kohalt lahkuda kui koer on eemaldunud vähemalt 30 meetrit,
teatab või kui on saanud selleks kohtunikult korralduse.
Otsingutöö lõppeb koerajuhi raporti ja kohtuniku poolt hinnangu teatavaks
tegemisega.

Teatamine A, B

Kui koerajuht on kinnitanud teatamise läheb koerajuht leidmiskohale ning
märgistab selle.
Ootamata figurandi väljavõtmist jätkub töö kohe kui kohtunik annab selleks loa.

3.3.10 ID-jälg
Üldised reeglid

Kui koer juhib päästekoerameeskonna täiesti vales suunas, siis eksam lõpetatakse.
Kohtunik võib eksami igal ajal katkestada, kui ta on veendunud, et koer ei suuda
iseseisvalt tööd jätkata.
Kui koer leiab jäljetegija ainult koerajuhi tugeva abiga, siis eksam katkestatakse.
Kui jäljetegijat ei leita on eksam mittesooritatud.
Kui etteantud ajalimiit ületatakse, siis eksam loetakse mittesooritatuks.

Sooritus

Koerajuht peab ootama tööks valmis koeraga kuniks teda kutsutakse. Koer on
rihmastatud vähemalt 5 meetri ja kuni maksimaalselt 10 meetri pikkuse rihmaga.
Koeral peab olema kaelarihm ning otsingutööks sobivad traksid, otsingutööd võib
teostada ainult traksidega.
Koerajuht raporteerib kohtunikule rihmastatud koeraga ning teatab kohtunikule
koera teatamisviisi. Kohtunik selgitab situatsiooni ning tutvustab stardiala, mille
piires koerajuht võib vabalt liikuda.
Jäljetegija lõhna võtab koer lõhnaesemest, mis antakse koerajuhile kohtuniku loal
eksamikorraldaja poolt. Koer peab iseseisvalt või häälkäskluse peale leidma
jäljeraja ning asuma mööda seda sihikindlalt liikuma.
Kui koer ei leia jäljerada võib päästekoerameeskond püüda seda leida üldise
tööaja arvelt, kuid see läheb otsinguaja sisse. Kui koer keeldub otsimast või ei
suuda ülesannet täita võib kohtunik eksami lõpetada.
Kohtunik järgneb päästekoerameeskonnale mõistlikul kaugusel. Koerajuht võib
vastavalt vajadusele jäljeajamisel peatuda, kuid pausid lähevad ettenähtud
ajalimiidi sisse.
Koerajuhil on lubatud puhastada koera nägu, silmi ja nina töö ajal ning vajadusel
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anda koerale vett.
Teatamise ajal on igasugune mõjutus koerajuhi või figurandi poolt keelatud.
Eksam lõppeb kui figurant on leitud, kui koerajuht või kohtunik eksami
katkestavad või kui ette antud ajalimiit saab täis. Eksam lõppeb koerajuhi raporti
ja kohtuniku poolt hinnangu teatavaks tegemisega.
Lõhnatöö hindamine

Kohtunik hindab jäljeraja üles võtmist, lõhnatööd ning jäljeraja järgimist ja koera
iseseisvat teatamist figurandi juures.
Kohtunik hindab töö korrektset alustamist, jäljerihmaga töötamist lõhnatöö
jooksul ning koerajuhi poolset liiklusohutuse jälgimist.
Koer peab näitama head otsingukäitumist. Koer peab kogu jäljeraja ulatuses
liikuma sihikindlalt ja iseseisvat otsingukäitumist näidates.
Jäljerajalt kõrvale kaldumine ei ole viga, kui koer leiab iseseisvalt jäljeraja üles ja
jätkab tööd.
Kui koer kaotab jäljeraja võib koerajuht koeraga tagasi pöörduda punkti, kus ta on
kindel, et koer oli jäljerajal, et lõhn uuesti üles võtta, kuid see läheb ajalimiidi
sisse.
Tuule tõttu võib koer jäljetegija lõhna üles võtta mitu meetrit jäljerajast eemal.
See ei ole viga, kui koer liigub korrektselt jäljeraja suunal. Tuule mõjutusel võib
lõhn kanduda ka kõrvalteedele või tänavatele. Selliselt lõhnale järgnemine ei ole
viga, kui päästekoerameeskond leiab jäljetegija.
Näiteks kui jäljetegija pöörab ristmikult vasakule ja seejärel paremale järgmisele
tänavale võib koer liikuda alguses otse edasi ja siis saada järgmisel tänaval lõhna
vasakult ja järgneda sellele. Teede ühinemisel või ristumiskohtades võib lõhnajälg
kanduda kõrvaltänavatele. Koer võib need alad otsida läbi iseseisvalt, kuni leiab
jäljeraja mida mööda jäljetegija läks ning jätkata jäljetööd.
Ka nurkades võib lõhn kanduda otse edasi, eriti taganttuule korral. Sel juhul võib
koer nurgast mööduda ning otsida ka otse eest. Kui koer on liikunud nurgast edasi
ning koerajuht saab sellest aru, võib ta koera tööd katkestada.
Töö ajal väsimine ning motivatsiooni vähenemine (töö ajal on koer tööst aina
vähem huvitatud ja/või teda tuleb korduvalt ergutada) mõjutab hindamist.
Kiirus ja nina asetus jäljeraja suhtes on teisejärgulised ning hindamise või eksami
läbimise seisukohast ebaolulised. Koerajuht peab olema valmis kiirust kontrollima
vastavalt ümbritsevale liiklusele ja ohutust silmas pidades.

Teatamise hindamine

Hinnatakse kas koer leiab koheselt figurandi ilma koerajuhi abita ja identifitseerib
ta selgelt.
Koerajuht peab kohtunikule koera teatamist kinnitama käemärgi ja kuuldava
lausega, et tema koer teatab. Kui koer ei teata selgelt figuranti, ei teata üldse või
teatab vale isikut, on eksam mittesooritatud.
Hinnet alandatakse, kui koer häirib või puudutab figuranti.

3.4 Veetöö sooritamine
Kehtivad peatükkide 2.2, 2.3, 3.4.1 reeglid.
Üldised reeglid
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sooritada grupis, mis tähendab, et samal ajal võib ujuda mitu koera.
Enne järgmiste ülesannete sooritamist peab koer saama vähemalt 60 minutit
puhata.
Sooritus ja hindamine
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B osa

4.1 Eelkatse

RH-F V, RH-FL V, RH-T V

Harjutused

Maksimaalne punktisumma:

100 punkti

Harjutus 1:

Kõrvalkõnd rihmaga

10 punkti

Harjutus 2:

Liikumine läbi inimrühma

10 punkti

Harjutus 3:

Liikumiselt lamama jäämine ja juurde kutsumine

10 punkti

Harjutus 4:

Asendi vahetus

15 punkti

Harjutus 5:

Lamamine häiritud olukorras

10 punkti

Harjutus 6:

Kandmine ja üleandmine

10 punkti

Harjutus 7:

Ebameeldival pinnasel kõndimine

15 punkti

Harjutus 8:

Tunnel

10 punkti

Harjutus 9:

Liikumatu puusilla ületamine

10 punkti

4.1.2 Harjutus 1 – Kõrvalkõnd rihmaga

10 punkti
RH-F V, RH-FL V, RH-T V

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 10.1

Lubatud
Lühike häälkäsklus või käemärk kõrvalkõnniks, mida võib anda liikumist alustades ja
häälkäsklused/käemärgid liikumiskiirust muutes.
Sooritus

Vastavalt peatükile 3.2.5

Hindamine

Vastavalt peatükile 3.2.5

4.1.3 Harjutus 2 – Liikumine läbi inimrühma

10 punkti
RH-F V, RH-FL V, RH-T V

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 10.2

Lubatud
Lühike häälkäsklus või käemärk kõrvalkõnniks, mida võib anda liikumist alustades.
häälkäsklused/käemärgid
Sooritus

Vastavalt peatükile 3.2.6

Hindamine

Vastavalt peatükile 3.2.6

4.1.4 Harjutus 3 – Lamamine juurde kutsumisega

10 punkti
RH-F V, RH-FL V, RH-T V

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 10.3
Alguspunkti määrab kohtunik.

Lubatud
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häälkäsklused/käemärgid 1 häälkäsklus ja/või käemärk lamamiseks
1 häälkäsklus ja/või käemärk juurde kutsumiseks
1 häälkäsklus ja/või käemärk algasendi võtmiseks
Sooritus

Vastavalt peatükile 3.2.7

Hindamine

Kui koer istub või jääb seisma peale lamamiseks käsu saamist vähendatakse hinnet
5 punkti võrra.

4.1.5 Harjutus 4 – Asendi vahetus

15 punkti
RH-F V, RH-FL V, RH-T V

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 10.4
Asendi vahetusi näidatakse laual.

Lubatud
1 häälkäsklus ja/või käemärk lauale hüppamiseks ja seal püsimiseks
häälkäsklused/käemärgid 1 häälkäsklus ja/või käemärk iga asendi jaoks
1 häälkäsklus ja/või käemärk juurde kutsumiseks
1 häälkäsklus ja/või käemärk algasendi võtmiseks
Sooritus

Vastavalt peatükile 3.2.8

Hindamine

-

Kui koer ei võta asendit vähendatakse harjutuse osa hinnet 4 punkti võrra

-

Kui koer hüppab laualt maha enne käsklust hinnatakse harjutus
mitterahuldavaks.

4.1.6 Harjutus 5 – Lamamine häiritud olukorras

10 punkti
RH-F V, RH-FL V, RH-T V

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 10.1

Lubatud
häälkäsklused/käemärgid Sooritus

häälkäsklus või käemärk lamamiseks
häälkäsklus või käemärk istumiseks.

Vastavalt peatükile 3.2.11
Koer peab lamama rahulikult ilma koerajuhi mõjutusteta seni kuni teine koer
sooritab harjutusi 1-4.
Peale teise päästekoerameeskonna poolt sooritatud neljandat harjutust võib
koerajuht kohtuniku loal minna koera juurde ja lõpetab harjutuse. Kuni teine
päästekoerameeskond sooritab ülejäänud harjutusi jääb koerajuht koeraga ootama
kas lamamiskohta või liigub kohtuniku poolt näidatud punkti. Sel ajal on lubatud
koer rihmastada.

Hindamine

-

-

-

IPO-R 2019 EE

Kui koer lahkub lamamiskohast rohkem kui kolm meetrit peale teise
päästekoerameeskonna poolt sooritatud harjutust nr 2 hinnatakse sooritus
mitterahuldavaks.
Kui koer lahkub lamamiskohast rohkem kui kolm meetrit enne kui teine
päästekoerameeskond on harjutuse nr 2 sooritanud hinnatakse harjutus 0
punktiga.
Kui koer ei võta lamamisasendit kuid jääb seistes või istudes kohale

49 / 127

RAHVUSVAHELINE PÄÄSTEKOERTE EKSAMITE EESKIRI

FCI / IRO

2019

vähendatakse hinnet 5 punkti võrra.

4.1.7 Harjutus 6 – Kandmine ja üleandmine

10 punkti
RH-F V, RH-FL V, RH-T V

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 10.5

Lubatud
1 häälkäsklus ja/või käemärk algasendist lauale hüppamiseks ja 1 häälkäsklus või
häälkäsklused/käemärgid käemärk algasendi võtmiseks peale sooritust.
Sooritus

Vastavalt peatükile 3.2.10

Hindamine

Kui koer hüppab kandmise ajal kandja sülest maha hinnatakse harjutus
mitterahuldavaks.

4.1.8 Harjutus 7 – Ebameeldival pinnasel kõndimine

15 punkti
RH-F V, RH-FL V, RH-T V

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 20.1

Lubatud
1 häälkäsklus või käemärk liikumise alustamiseks
häälkäsklused/käemärgid
Sooritus

Vastavalt peatükile 3.2.12

Hindamine

Kui koer lahkub ebameeldivalt pinnaselt enne ala lõppu hinnatakse harjutus
mitterahuldavaks.

4.1.9 Harjutus 8 - Tunnel

10 punkti
RH-F V, RH-FL V, RH-T V

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 20.8 ja peatükile 2.4.1

Lubatud
häälkäsklused/käemärgid -

1 häälkäsklus ja/või käemärk tunnel läbimiseks
1 häälkäsklus või käemärk kohale jäämiseks
1 häälkäsklus või käemärk algasendi võtmiseks

Sooritus

Vastavalt peatükile 3.2.13

Hindamine

Kui koer ei välju tunnelist või ei jää häälkäskluse peale kohale hinnatakse harjutus
mitterahuldavaks.

4.1.10 Harjutus 9 – Liikumatu puusilla ületamine

10 punkti
RH-F V, RH-FL V, RH-T V

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 20.2

Lubatud
häälkäsklused/käemärgid -
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Kui koer hüppab sillalt maha silla esimesel poolel hinnatakse harjutus 0
punktiga.
Kui koer hüppab sillalt maha silla teisel poolel hinnatakse harjutus
mitterahuldavaks.

4.2 Eelkatse

RH-L V

4.2.1 Harjutused

Maksimaalne punktisumma: 100 punkti

Harjutus 1:

Kõrvalkõnd rihmaga

10 punkti

Harjutus 2:

Liikumine läbi inimrühma

10 punkti

Harjutus 3:

Liikumiselt lamama jäämine ja juurde kutsumine

10 punkti

Harjutus 4:

Asendi vahetus

15 punkti

Harjutus 5:

Lamamine häiritud olukorras

10 punkti

Harjutus 6:

Kandmine ja üleandmine

10 punkti

Harjutus 7:

Juhitavus distantsilt

15 punkti

Harjutus 8:

Suusarajal käimine

10 punkti

Harjutus 9:

Transpordivahendiga sõitmine

10 punkti

Harjutused 8 ja 9 võib teha eraldi kas enne või pärast lõhnatööd.

4.2.2 Harjutus 1 – Kõrvalkõnd rihmaga

10 punkti
RH-L V

Harjutuse ala

Ala vastavalt peatükile 2.4.1 masinaga puhastatud alal ja sooritus vastavalt joonisele
10.1

Lubatud
Lühike häälkäsklus või käemärk kõrvalkõnniks, mida võib anda liikumist alustades ja
häälkäsklused/käemärgid liikumiskiirust muutes.
Sooritus

Vastavalt peatükile 3.2.5

Hindamine

Vastavalt peatükile 3.2.5

4.2.3 Harjutus 2 – Liikumine läbi inimrühma

10 punkti
RH-L V

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 10.2

Lubatud
Lühike häälkäsklus või käemärk kõrvalkõnniks, mida võib anda liikumist alustades.
häälkäsklused/käemärgid
Sooritus

Vastavalt peatükile 3.2.6

Hindamine

Vastavalt peatükile 3.2.6
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4.2.4 Harjutus 3 – Liikumiselt lamama jäämine ja juurde kutsumine

2019

10 punkti
RH-L V

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 10.3
Alguspunkti määrab kohtunik.

Lubatud
1 häälkäsklus ja/või käemärk kõrvalkõnniks
häälkäsklused/käemärgid 1 häälkäsklus ja/või käemärk lamamiseks
1 häälkäsklus ja/või käemärk juurde kutsumiseks
1 häälkäsklus ja/või käemärk algasendi võtmiseks
Sooritus

Vastavalt peatükile 3.2.7

Hindamine

Kui koer istub või jääb seisma peale lamamiseks käsu saamist vähendatakse hinnet
5 punkti võrra.

4.2.5 Harjutus 4 – Asendi vahetus

15 punkti
RH-L V

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 10.4
Asendi vahetused tuleb näidata lumest plokil, looduslikul kõrgendusel või laual.
Suurus: 100 x 100 cm, kõrgus 60 cm

Lubatud
1 häälkäsklus ja/või käemärk lauale hüppamiseks ja seal püsimiseks
häälkäsklused/käemärgid 1 häälkäsklus ja/või käemärk iga asendi jaoks
1 häälkäsklus või käemärk juurde kutsumiseks
1 häälkäsklus või käemärk algasendi võtmiseks
Sooritus

Vastavalt peatükile 3.2.8

Hindamine

-

Kui koer ei võta asendit vähendatakse harjutuse osa hinnet 4 punkti võrra

-

Kui koer hüppab laualt maha enne käsklust hinnatakse harjutus
mitterahuldavaks.

4.2.6 Harjutus 5 – Lamamine häiritud olukorras

10 punkti
RH-L V

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 10.1

Lubatud
häälkäsklused/käemärgid Sooritus

1 häälkäsklus või käemärk lamamiseks
1 häälkäsklus või käemärk istumiseks

Vastavalt peatükile 3.2.11
Koer peab lamama rahulikult ilma koerajuhi mõjutusteta seni kuni teine koer
sooritab harjutusi 1-4.
Peale teise päästekoerameeskonna poolt sooritatud neljandat harjutust võib
koerajuht kohtuniku loal minna koera juurde ja lõpetab harjutuse. Kuni teine
päästekoerameeskond sooritab ülejäänud harjutusi jääb koerajuht koeraga ootama
kas lamamiskohta või liigub kohtuniku poolt näidatud punkti. Sel ajal on lubatud
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koer rihmastada.
Hindamine

-

-

-

Kui koer lahkub lamamiskohast rohkem kui kolm meetrit peale teise
päästekoerameeskonna poolt sooritatud harjutust nr 2 antakse osalised
punktid.
Kui koer lahkub lamamiskohast rohkem kui kolm meetrit enne kui teine
päästekoerameeskond on harjutuse nr 2 sooritanud hinnatakse harjutus 0
punktiga.
Kui koer ei võta lamamisasendit kuid jääb seistes või istudes kohale
vähendatakse harjutuse hinnet 5 punkti võrra.

4.2.7 Harjutus 6 – Kandmine ja üleandmine

10 punkti
RH-L V

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 10.5. Laua asemel võib kasutada lumehunnikut.

Lubatud
1 häälkäsklus ja/või käemärk algasendist lauale hüppamiseks ja 1 häälkäsklus või
häälkäsklused/käemärgid käemärk algasendi võtmiseks peale sooritust.
Sooritus

Vastavalt peatükile 3.2.10

Hindamine

Kui koer hüppab kandmise ajal maha hinnatakse harjutus mitterahuldavaks.

4.2.8 Harjutus 7 – Juhitavus distantsilt

15 punkti
RH-L V

Harjutuse ala
Lubatud
häälkäsklused/käemärgid

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 20.3
-

1 häälkäsklus ja/või käemärk igasse tähistatud punkti liikumiseks
1 häälkäsklus ja/või käemärk igas tähistatud punktis peatumiseks
1 häälkäsklus või käemärk juurde tulekuks
1 häälkäsklus või käemärk algasendi võtmiseks

Sooritus

Koerajuht võtab tähistatud alguspunktis koos rihmata koeraga sisse algasendi.
Kohtuniku korraldusel saadab koerajuht oma asukohta muutmata koera
häälkäskluse ja/või käemärgiga esimesse tähistatud punkti. Koerajuhil on lubatud
koera saates muuta oma asendit saatmise suunas ning teha saatmisel samm küljele
liikumata oma kohalt. Punkti jõudes antakse koerale häälkäsklus ja/või käemärk
peatumiseks vähemalt 3 sekundiks. Seejärel saadab koerajuht häälkäskluse ja/või
käemärgiga koera teise punkti, kus koer peab samuti häälkäskluse ja/või käemärgi
peale peatuma. Teisest punktist kutsub koerajuht koera häälkäskluse või käemärgiga
enda juurde, koer peab istuma otse koerajuhi ette. Häälkäskluse või käemärgi peale
peab koer võtma algasendi.

Hindamine

Kui tähistatud punkte ei läbita ettenähtud järjekorras või kui koerajuht lahkub oma
asukohast hinnatakse harjutus mitterahuldavaks.
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4.2.9 Harjutus 8 – Suusarajal käimine sügavas lumes

2019

10 punkti
RH-L V

Harjutuse ala

Rada peab olema umbes 150 sammu pikkune, võib olla igasuguse kujuga, ei tohi
sisaldada teravnurki.
Rada tuleb läbida kas matkasuuskade või lumeräätsadega.

Lubatud
1 häälkäsklus ja/või käemärk suusarajal käimiseks
häälkäsklused/käemärgid 1 häälkäsklus või käemärk algasendi võtmiseks
Sooritus

Koerajuht võtab koos rihmata koeraga algasendi raja alguses.
Koerajuht alustab liikumist koos algasendis istuva koeraga ning läbib ettenähtud
teelõigu.
Kohtuniku loal annab koerajuht koerale häälkäskluse ja/või käemärgi suusarajal
käimiseks. Koer peab algasendist koerajuhi taha jääma ja käima tema jälgedes ja
selja taga.

Hindamine

Rajal viibides eeldatakse sujuvat liikumist, koera ja koerajuhi vahel püsivalt
ühesugust distantsi ja väheseid häälkäskluseid/käemärke.
Järgnevad vead alandavad punkte:
-

kõhklev algus ja liikumine
rajalt kõrvale astumine
koer jääb liiga kaugele maha
koer segab koerajuhti või möödub temast
korduvad häälkäsklused või käemärgid

4.2.10 Harjutus 9 – Transpordivahendiga sõitmine

10 punkti
RH-L V

Harjutuse ala
Rada

Transpordivahendid: rajahooldusmasin, suusatõstuk, helikopter vms.
umbes 150 meetrit

Lubatud
1 häälkäsklus ja/või käemärk transpordivahendile minekuks.
häälkäsklused/käemärgid 1 häälkäsklus algasendi võtmiseks.
Sooritus

Koerajuht võtab koos rihmata koeraga transpordivahendist parajal kaugusel
sisse algasendi.
Kasutada võib ükskõik millist levinud transpordivahendit, seni kuni jälgitakse
asjakohaseid ohutusreegleid.
Kohtuniku loal koerajuht tõstab koera või saadab häälkäskluse ja/või käemärgiga
koera transpordivahendisse. Viis kuidas koer sõidukisse pannakse on koerajuhi
otsustada.
Pärast sõitu või lendu tuleb koerajuht koos koeraga transpordivahendist välja,
paneb koera sõiduki kõrvale ohutusse kaugusesse maha ja võtab algasendisse.

Hindamine
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4.3 Eelkatse

2019

RH-MT V

4.3.1 Harjutused

Maksimaalne punktisumma:

100 punkti

Harjutus 1:

Kõrvalkõnd rihmaga

15 punkti

Harjutus 2:

Liikumine läbi inimrühma

15 punkti

Harjutus 3:

Asendi vahetus

15 punkti

Harjutus 4:

Lamamine häiritud olukorras

15 punkti

Harjutus 5:

Ebameeldival pinnasel kõndimine

15 punkti

Harjutus 6:

Liikumatu puusilla ületamine

10 punkti

Harjutus 7:

Kandmine ja üleandmine

15 punkti

4.3.2 Harjutus 1 – Kõrvalkõnd rihmaga

15 punkti
RH-MT V

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 10.1

Lubatud
Lühike häälkäsklus või käemärk kõrvalkõnniks, mida võib anda stardis ja
häälkäsklused/käemärgid liikumiskiirust muutes.
Sooritus

Vastavalt peatükile 3.2.5

Hindamine

Vastavalt peatükile 3.2.5

4.3.3 Harjutus 2 – Liikumine läbi inimrühma

15 punkti
RH-MT V

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 10.2

Lubatud
1 häälkäsklus või käemärk igakordse liikumise alustamiseks.
häälkäsklused/käemärgid
Sooritus

Vastavalt peatükile 3.2.6

Hindamine

Vastavalt peatükile 3.2.6

4.3.4 Harjutus 3 – Asendi vahetus

15 punkti
RH-MT V

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 10.4
Asendi vahetusi tuleb näidata laual.
Laua mõõdud: 100 x 100 cm, kõrgus 60 cm

Lubatud
1 häälkäsklus ja/või käemärk lauale hüppamiseks ja seal püsimiseks
häälkäsklused/käemärgid 1 häälkäsklus ja/või käemärk iga asendi jaoks
1 häälkäsklus või käemärk juurde kutsumiseks
1 häälkäsklus või käemärk algasendi võtmiseks
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Sooritus

Vastavalt peatükile 3.2.8

Hindamine

-

kui koer ei võta asendit vähendatakse harjutuse osa hinnet 4 punkti võrra.

-

kui koer hüppab laualt maha enne kui selleks on antud käsk hinnatakse harjutus
mitterahuldavaks.

4.3.5 Harjutus 4 – Lamamine häiritud olukorras

15 punkti
RH-MT V

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 10.1

Lubatud
häälkäsklused/käemärgid Sooritus

1 häälkäsklus või käemärk lamamiseks
1 häälkäsklus või käemärk istumiseks

Vastavalt peatükile 3.2.11
Koer peab lamama rahulikult ilma koerajuhi mõjutusteta seni kuni teine koer
sooritab harjutusi 1-3.
Peale teise päästekoerameeskonna poolt sooritatud kolmandat harjutust võib
koerajuht kohtuniku loal minna koera juurde ja lõpetab harjutuse. Kuni teine
päästekoerameeskond sooritab ülejäänud harjutusi jääb koerajuht koeraga ootama
kas lamamiskohta või liigub kohtuniku poolt näidatud punkti. Sel ajal on lubatud
koer rihmastada.

Hindamine

-

-

-

Kui koer lahkub lamamiskohast rohkem kui kolm meetrit peale teise
päästekoerameeskonna poolt sooritatud harjutust nr 2 hinnatakse sooritus
mitterahuldavaks.
Kui koer lahkub lamamiskohast rohkem kui kolm meetrit enne kui teine
päästekoerameeskond on harjutuse nr 2 sooritanud hinnatakse harjutus 0
punktiga.
Kui koer ei võta lamamisasendit kuid jääb seistes või istudes kohale
vähendatakse hinnet 5 punkti võrra.

4.3.6 Harjutus 5 – Ebameeldival pinnasel kõndimine

15 punkti
RH-MT V

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 20.1

Lubatud
1 häälkäsklus või käemärk liikumise alustamiseks
häälkäsklused/käemärgid
Sooritus

Vastavalt peatükile 3.2.12

Hindamine

-Kõhklev ja ebakindel pinnase ületamine alandab harjutuse hinnet.
-Kui koer lahkub ebameeldivalt pinnaselt enne ala lõppu hinnatakse harjutus
mitterahuldavaks.
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4.3.7 Harjutus 6 – Liikumatu puusilla ületamine

2019

10 punkti
RH-MT V

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 20.2

Lubatud
häälkäsklused/käemärgid -

1 häälkäsklus või käemärk peale minemiseks
1 häälkäsklus või käemärk kohale jäämiseks
1 häälkäsklus või käemärk edasi liikumiseks

Sooritus

Vastavalt peatükile 3.2.14

Hindamine

-

Kui koer hüppab sillalt maha silla esimesel poolel hinnatakse harjutus 0
punktiga.
Kui koer hüppab sillalt maha silla teisel poolel hinnatakse harjutus
mitterahuldavaks.

4.3.8 Harjutus 7 – Kandmine ja üleandmine

15 punkti
RH-MT V

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 10.5

Lubatud
1 häälkäsklus ja/või käemärk algasendist lauale hüppamiseks
häälkäsklused/käemärgid 1 häälkäsklus või käemärk algasendi võtmiseks
Sooritus

Vastavalt peatükile 3.2.10

Hindamine

Kui koer hüppab kandmise ajal maha hinnatakse harjutus mitterahuldavaks.

4.4 Eelkatse

RH-W V

4.4.1 Harjutused

Maksimaalne punktisumma: 100 punkti

Harjutus 1:

Ujumine 300 m

20 punkti

Harjutus 2:

Kõrvalkõnd rihmaga

10 punkti

Harjutus 3:

Liikumine läbi inimrühma

10 punkti

Harjutus 4:

Asendi vahetus

15 punkti

Harjutus 5:

Lamamine häiritud olukorras

10 punkti

Harjutus 6:

Päästevahendi viimine kaldalt:

15 punkti

Harjutus 7:

Eseme toomine veest

10 punkti

Harjutus 8:

Paadis sõitmine

10 punkti

4.4.2 Harjutus 1 - Ujumine 300 m

20 punkti
RH-W V

Harjutuse ala

Mootorpaat ja juht.

Lubatud
häälkäsklused/käemärgid IPO-R 2019 EE

1 häälkäsklus ja/või käemärk eemale ujumiseks
1 häälkäsklus ja/või käemärk järgnemiseks
1 häälkäsklus ja/või käemärk juurde ujumiseks
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2019

1 häälkäsklus ja/või käemärk koerajuhi juurde tulekuks.

Päästekoerameeskond (RHT) on paadis. Koer peab olema koerajuhi kontrolli all, ent
algasend ei ole vajalik.
Koerajuht tõstab koera paigal seisvast paadist vette või annab koerale käsu vette
hüppamiseks. Koerajuht annab koerale käsu paadist eemale ujumiseks.
Paat sõidab umbes 10 m koerast eespool, et koera saaks pidevalt jälgida.
Häälkäskluse ja/või käemärgi peale järgneb koer paadile. Ta peab rahulikult ujuma
300 m.
Seejärel paat peatub. Koerajuht kutsub koera häälkäskluse ja/või käemärgiga enda
juurde ja aitab koera paati tagasi.

Hindamine

-

Erutatud, ebaühtlast ujumist ja puudujääke paadi juurde ujumises ning sellest
välja ja sisse tõstmise juures tuleb vastavalt hinnata.
Kui koer pole piisavas füüsilises vormis, harjutus katkestatakse ja selle eest
antakse 0 punkti.

4.4.3 Harjutus 2 – Kõrvalkõnd rihmaga

10 punkti
RH-W V

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 10.1

Lubatud
Lühike häälkäsklus või käemärk kõrvalkõnniks, mida võib anda stardis ja
häälkäsklused/käemärgid liikumiskiirust muutes.
Sooritus

Vastavalt peatükile 3.2.5

Hindamine

Vastavalt peatükile 3.2.5

4.4.4 Harjutus 3 – Liikumine läbi inimrühma

10 punkti
RH-W V

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 10.2

Lubatud
1 häälkäsklus või käemärk igakordse liikumise alustamiseks.
häälkäsklused/käemärgid
Sooritus

Vastavalt peatükile 3.2.6

Hindamine

Vastavalt peatükile 3.2.6

4.4.5 Harjutus 4 – Asendi vahetus

15 punkti
RH-W V

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 10.4
Asendi vahetusi tuleb näidata laual.
Laua mõõdud: 100 x 100 cm, kõrgus 60 cm

Lubatud

IPO-R 2019 EE
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häälkäsklused/käemärgid 1 häälkäsklus ja/või käemärk iga asendi jaoks
1 häälkäsklus või käemärk juurde kutsumiseks
1 häälkäsklus või käemärk algasendi võtmiseks
Sooritus

Vastavalt peatükile 3.2.8

Hindamine

-

kui koer ei võta asendit vähendatakse harjutuse osa hinnet 4 punkti võrra.

-

Kui koer hüppab laualt maha enne kui selleks on antud käsk hinnatakse harjutus
mitterahuldavaks.

4.4.6 Harjutus 5 – Lamamine häiritud olukorras

10 punkti
RH-W V

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 10.1

Lubatud
häälkäsklused/käemärgid Sooritus

häälkäsklus või käemärk lamamiseks
häälkäsklus või käemärk istumiseks

Vastavalt peatükile 3.2.11
Koer peab lamama rahulikult ilma koerajuhi mõjutusteta seni kuni teine koer
sooritab harjutusi 2-4.
Peale teise päästekoerameeskonna poolt sooritatud neljandat harjutust võib
koerajuht kohtuniku loal minna koera juurde ja lõpetab harjutuse. Kuni teine
päästekoerameeskond sooritab ülejäänud harjutusi jääb koerajuht koeraga ootama
kas lamamiskohta või liigub kohtuniku poolt näidatud punkti. Sel ajal on lubatud
koer rihmastada.

Hindamine

-

-

-

Kui koer lahkub lamamiskohast rohkem kui kolm meetrit peale teise
päästekoerameeskonna poolt sooritatud harjutust nr 2 hinnatakse sooritus
mitterahuldavaks.
Kui koer lahkub lamamiskohast rohkem kui kolm meetrit enne kui teine
päästekoerameeskond on harjutuse nr 2 sooritanud hinnatakse harjutus 0
punktiga.
Kui koer ei võta lamamisasendit kuid jääb seistes või istudes kohale
vähendatakse hinnet 5 punkti võrra.

4.4.7 Harjutus 6 – Päästevahendi viimine kaldalt

15 punkti

RH-W V
Vahendid

-

lainelaudur lainelaual
nöör: umbes 30 meetri pikkune köis;

Lubatud
1 häälkäsklus ja/või käemärk nööri võtmiseks
häälkäsklused/käemärgid 1 häälkäsklus ja/või käemärk koera edasi saatmiseks
1 häälkäsklus ja/või käemärk juurde kutsumiseks
Sooritus
IPO-R 2019 EE

Lainelaual lainelaudur on kaldast 25 m kaugusel.
59 / 127

RAHVUSVAHELINE PÄÄSTEKOERTE EKSAMITE EESKIRI

FCI / IRO

2019

Koerajuht annab koerale 30 meetri pikkuse nööri otsa suhu.
Koerajuhi käsul ujub koer lainelaudurini. Lainelaudur võtab koeralt nööri. Seni kuni
koerajuht lainelaudurit kaldale tõmbab, ujub koer lainelaua kõrval. Kohe, kui
lainelaudur kaldale jõuab, kutsub koerajuht koera enda juurde.

Hindamine

-

Hinnet alandatakse, kui koer nööri lahti laseb.
Kui koer ei vii nööri abiliseni, antakse harjutuse eest 0 punkti.

4.4.8 Harjutus 7 - Eseme toomine veest

10 punkti
RH-W V

Vahendid

Ujuv ese (koerajuhile kuuluv)
-

Lubatud
häälkäsklused/käemärgid
Sooritus

häälkäsklus või käemärk toomiseks
häälkäsklus loovutamiseks
häälkäsklus või käemärk algasendi võtmiseks.

Koerajuht võtab koos koeraga kaldal sobival kaugusel veest algasendi. Koerajuht
viskab eseme hinnanguliselt ca 10 sammu kaugusele vette. Häälkäskluse või
käemärgi toomiseks võib anda ühe korra alles siis kui visatud ese vees hulbib.
Toomiseks antava häälkäskluse või käemärgi saamisel peab koerajuhi kõrval
rihmata istuv koer sihikindlalt eseme järele minema, eseme koheselt haarama ja
koerajuhile tooma. Koer peab istuma tihedalt koerajuhi ette ja hoidma eset suus
kuni koerajuht selle peale väikest pausi häälkäsklusega ära võtab.
Häälkäskluse või käemärgi peale peab koer võtma algasendi.
Koerajuht ei tohi terve harjutuse jooksul oma kohalt liikuda.

Hindamine
-

Hinnet alandatakse, kui koer esemega mängib või eset närib.
Kui koer ei too eset koerajuhile, antakse harjutuse eest 0 punkti.

4.4.9 Harjutus 8 – Paadis sõitmine

10 punkti
RH-W V

Vahendid

Mootorpaat ja juht

Lubatud
häälkäsklused/käemärgid -

häälkäsklus ja/või käemärk paati hüppamiseks
häälkäsklus ja/või käemärk püsimiseks
häälkäsklus või käemärk algasendi võtmiseks

Sooritus

Koerajuht võtab koos koeraga paadist parajal kaugusel sisse algasendi. Koer ronib,
hüppab või tõstetakse paati. Transpordi ajal (umbes 100 meetrit) peab koer olema
rahulik ja tasakaalukas. Pärast sõitu tuleb koerajuht koos koeraga paadist välja ja
võtab ta häälkäskluse või käemärgiga algasendisse.

Hindamine

-

IPO-R 2019 EE

Ebakindlat käitumist tuleb vastavalt hinnata.
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Kui koer pole paati sisse või sealt välja hüpates sihikindel või koostööaldis,
antakse selle harjutuse eest 0 punkti.
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Kuulekus ja osavus A tase

B osa

5.1 Jäljetöö, maa-ala otsing, varingu otsing A tase
5.1.1 Harjutused

RH-F A, RH-FL A, RH-T A
Maksimaalne punktisumma:

100 punkti

Harjutus 1:

Rihmata kõrvalkõnd ja inimrühm

15 punkti

Harjutus 2:

Kontroll distantsilt

15 punkti

Harjutus 3:

Eseme toomine tasasel maal

10 punkti

Harjutus 4:

Kandmine ja üleandmine

10 punkti

Harjutus 5:

Juhitavus distantsilt

10 punkti

Harjutus 6:

Liikuv tünnidest sild

10 punkti

Harjutus 7:

Redel

10 punkti

Harjutus 8:

Tunnel

10 punkti

Harjutus 9:

Lamamine häiritud olukorras

10 punkti

5.1.2 Harjutus 1 – Rihmata kõrvalkõnd ja inimrühm

15 punkti
RH-F A, RH-FL A, RH-T A

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 10.1

Inimrühm

Inimrühm peab koosnema vähemalt neljast inimesest, kellest kaks inimest on koos
hästi sotsialiseeritud rihmastatud koeraga (emane ja isane). Inimrühm liigub ringis
kellaosuti liikumise suunas.

Lubatud
Lühike häälkäsklus või käemärk kõrvalkõnniks, mida võib anda stardis ja
häälkäsklused/käemärgid liikumiskiirust muutes.
Koera nime ütlemist loetakse häälkäskluseks.
Sooritus

Vastavalt peatükile 3.2.5

Hindamine

Vastavalt peatükile 3.2.5

Inimrühm

Vastavalt peatükile 3.2.6

5.1.3 Harjutus 2 – Kontroll distantsilt

15 punkti
RH-F A, RH-FL A, RH-T A

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 10.7

Lubatud
häälkäsklused/käemärgid Sooritus

IPO-R 2019 EE

1 häälkäsklus kõrvalkõnniks
1 häälkäsklus või käemärk istumiseks
1 häälkäsklus kutsumiseks
1 häälkäsklus ja/või käemärk lamamiseks
1 häälkäsklus või käemärk kutsumiseks
1 häälkäsklus või käemärk algasendi võtmiseks

Vastavalt peatükile 3.2.15
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Vastavalt peatükile 3.2.15
Kui koer võtab nõutust erineva asendi, alandatakse hinnet iga kord 6 punkti võrra.

5.1.4 Harjutus 3 - Eseme toomine tasasel maal

10 punkti
RH-F A, RH-FL A, RH-T A

Harjutuse ala

Kohtunik määrab alguspunkti.

Ese

Ese on kirjeldatud peatükis 2.4.1

Lubatud
1 häälkäsklus või käemärk on lubatud:
häälkäsklused/käemärgid - algasendi võtmiseks harjutuse alguses ja lõpus
- eseme toomiseks
- eseme loovutamiseks
Sooritus

Vastavalt peatükile 3.2.9

Hindamine

Kui koerajuht lahkub oma kohalt enne harjutuse lõppu või koer ei too eset,
hinnatakse harjutust 0 punktiga.

5.1.5 Harjutus 4 – Kandmine ja üleandmine

10 punkti
RH-F A, RH-FL A, RH-T A

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 10.6

Lubatud
häälkäsklused/käemärgid -

1 häälkäsklus ja/ või käemärk algasendist lauale hüppamiseks
1 häälkäsklus või käemärk juurde kutsumiseks
1 häälkäsklus või käemärk algasendi võtmiseks

Sooritus

Vastavalt peatükile 3.2.10

Hindamine

-

Kui koer hüppab kandmise ajal maha hinnatakse harjutus mitterahuldavaks.
Kui koer peale maha panemist lahkub abilise juurest enne kohtuniku luba võib
harjutuse eest anda vaid maksimaalselt hinde rahuldav.

5.1.6 Harjutus 5 – Juhitavus distantsilt

10 punkti
RH-F A, RH-FL A, RH-T A

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 20.5 ja peatükile 2.4.1

Lubatud
häälkäsklused/käemärgid -

häälkäsklus ja/või käemärk keskpunkti liikumiseks
häälkäsklus või käemärk peatumiseks
häälkäsklus ja/või käemärk liikumiseks igale lauale
häälkäsklus igale lauale hüppamiseks ja peatumiseks
häälkäsklus või käemärk juurde tulekuks
häälkäsklus või käemärk algasendi võtmiseks

Sooritus

Vastavalt peatükile 3.2.16

Hindamine

Kui koer ei lähe keskpunkti, koerajuhi poolt eelnevalt teatatud järjekorda ei näidata

IPO-R 2019 EE

63 / 127

RAHVUSVAHELINE PÄÄSTEKOERTE EKSAMITE EESKIRI

FCI / IRO

2019

või kui koerajuht lahkub oma kohalt hinnatakse harjutus mitterahuldavaks.

5.1.7 Harjutus 6 – Liikuv tünnidest sild

10 punkti
RH-F A, RH-FL A, RH-T A

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 20.6 ja peatükile 2.4.1

Lubatud
häälkäsklused/käemärgid -

häälkäsklus ja/või käemärk peale hüppamiseks
häälkäsklus peatumiseks
häälkäsklus või käemärk igaks liikumise jätkamiseks

Sooritus

Vastavalt peatükile 3.2.17

Hindamine

-

Kui koer hüppab maha enne kui on jõudnud sillal poole maa peale hinnatakse
harjutust 0 punktiga.
Kui koer hüppab sillalt maha peale poole maa läbimist hinnatakse harjutus
mitterahuldavaks.

5.1.8 Harjutus 7 - Redel

10 punkti
RH-F A, RH-FL A, RH-T A

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 20.7 ja peatükile 2.4.1

Lubatud
häälkäsklused/käemärgid

1 häälkäsklus ja/või käemärk peale minekuks
1 häälkäsklus algasendi võtmiseks

Sooritus

Vastavalt peatükile 3.2.18

Hindamine

-

-

Kui koer hüppab redelilt maha enne kui on jõudnud poole redelist läbida
hinnatakse harjutust 0 punktiga.
Kui koer hüppab redelilt maha peale poole maa läbimist hinnatakse harjutus
mitterahuldavaks.
Kui koer hüppab maha peale viimasele redelipulgale jõudmist hinnatakse
harjutus rahuldavaks.
Kui koer kukub redelipulkade vahele, kuid saab iseseisvalt ilma abita uuesti
redeli peale ning jätkab lõpuni antakse harjutuse eest osalised punktid ja
harjutuse hinne on mitterahuldav.
Üksikud sammud redeli tugipuud mööda vähendavad harjutuse hinnet.
Kui koer kasutab liikumisel suuremas osas redeli tugipuusid ja näitab harjutuse
jooksul ebakindlust hinnatakse harjutus mitterahuldavaks.

5.1.9 Harjutus 8 - Tunnel

10 punkti
RH-F A, RH-FL A, RH-T A

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 20.8 ja peatükile 2.4.1

Lubatud
häälkäsklused/käemärgid Sooritus

IPO-R 2019 EE

1 häälkäsklus ja/või käemärk läbi minemiseks
1 häälkäsklus või käemärk paigale jäämiseks
1 häälkäsklus või käemärk algasendi võtmiseks

Vastavalt peatükile 3.2.13
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Kui koer ei lahku tunnelist või ei peatu käsu peale hinnatakse harjutus
mitterahuldavaks.

5.1.10 Harjutus 9 – Lamamine häiritud olukorras

10 punkti
RH-F A, RH-FL A, RH-T A

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 10.1

Lubatud
häälkäsklused/käemärgid Sooritus

1 häälkäsklus või käemärk lamamiseks
1 häälkäsklus või käemärk istumiseks

Vastavalt peatükile 3.2.11
Koer peab koerajuhi mõjutuseta rahulikult lamama, kuni teine koer sooritab
harjutused 1–8.

Hindamine

-

-

Kui koer liigub määratud piirkonnast rohkem kui kolm meetrit peale seda, kui
teine koer on sooritanud harjutuse nr 4, antakse harjutuse eest osalised
punktid.
Kui koer liigub määratud piirkonnast rohkem kui kolm meetrit enne, kui teine
koer on sooritanud harjutuse nr 4, antakse harjutuse eest 0 punkti.
Kui koer istub või seisab, aga jääb määratud piirkonda, vähendatakse hinnet 5
punkti võrra.

5.2 Laviin A tase

RH-L A

5.2.1 Harjutused

Maksimaalne punktisumma:

100 punkti

Harjutus 1:

Rihmata kõrvalkõnd ja inimrühm

15 punkti

Harjutus 2:

Kontroll distantsilt

15 punkti

Harjutus 3:

Eseme toomine tasasel maal

10 punkti

Harjutus 4:

Kandmine ja üleandmine

10 punkti

Harjutus 5:

Juhitavus distantsilt

20 punkti

Harjutus 6:

Lamamine häiritud olukorras

10 punkti

Harjutus 7:

Suusarajal käimine

10 punkti

Harjutus 8:

Transpordivahendiga sõitmine

10 punkti

Harjutused 7 ja 8 võib teha eraldi enne või pärast lõhnatööd.

5.2.2 Harjutus 1 – Rihmata kõrvalkõnd ja inimrühm

15 punkti
RH-L A

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 10.1

Inimrühm

Inimrühm peab koosnema vähemalt neljast inimesest, kellest kaks inimest on koos
hästi sotsialiseeritud rihmastatud koeraga (emane ja isane). Inimrühm liigub ringis
kellaosuti liikumise suunas.

Lubatud

1 lühike häälkäsklus või käemärk kõrvalkõnniks, mida võib anda stardis ja

IPO-R 2019 EE
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häälkäsklused/käemärgid liikumiskiirust muutes.
Sooritus

Vastavalt peatükile 3.2.5

Hindamine

Vastavalt peatükile 3.2.5

Inimrühm

Vastavalt peatükile 3.2.6

5.2.3 Harjutus 2 – Kontroll distantsilt

15 punkti
RH-L A

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 10.7

Lubatud
häälkäsklused/käemärgid -

1 häälkäsklus kõrvalkõnniks
1 häälkäsklus või käemärk istumiseks
1 häälkäsklus juurde tulekuks
1 häälkäsklus ja/või käemärk lamamiseks
1 häälkäsklus juurde tulekuks
1 häälkäsklus algasendi võtmiseks

Sooritus

Vastavalt peatükile 3.2.15

Hindamine

Vastavalt peatükile 3.2.15
Kui koer võtab nõutust erineva asendi, alandatakse hinnet iga kord 6 punkti võrra.

5.2.4 Harjutus 3 – Eseme toomine tasasel maal

10 punkti
RH-L A

Harjutuse ala

Harjutuse alguspunkti määrab kohtunik.

Ese

Eseme kirjeldus peatükis 2.4.1

Lubatud
1 häälkäsklus või käemärk on lubatud:
häälkäsklused/käemärgid - eseme toomiseks
- eseme loovutamiseks
- algasendi võtmiseks
Sooritus

Vastavalt peatükile 3.2.9

Hindamine

Kui koerajuht lahkub oma kohalt enne harjutuse lõppu või kui koer ei too eset
antakse harjutuse eest 0 punkti.

5.2.5 Harjutus 4 – Kandmine ja üleandmine

10 punkti
RH-L A

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 10.6
Koera võib tõsta laua asemel mõnelt kõrgemalt kohalt või lumehunnikult.

Lubatud
häälkäsklused/käemärgid Sooritus
IPO-R 2019 EE

1 häälkäsklus ja/või käemärk algasendist lauale hüppamiseks
1 häälkäsklus või käemärk juurde kutsumiseks
1 häälkäsklus või käemärk algasendi võtmiseks

Vastavalt peatükile 3.2.10
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Kui koer hüppab kandmise ajal maha hinnatakse harjutus mitterahuldavaks.
Kui koer peale maha panemist lahkub abilise juurest enne kohtuniku luba võib
harjutuse eest anda vaid maksimaalselt hinde rahuldav.

5.2.6 Harjutus 5 – Juhitavus distantsilt

20 punkti
RH-L A

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 20.4 ja peatükile 2.4.1
häälkäsklus ja käemärk keskpunkti liikumiseks
häälkäsklus peatumiseks
häälkäsklus ja/või käemärk igasse tähistatud alasse liikumiseks
häälkäsklus või käemärk tähistatud alas peatumiseks
häälkäsklus või käemärk juurde tulekuks
häälkäsklus või käemärk algasendi võtmiseks

Lubatud
häälkäsklused/käemärgid Sooritus

Vastavalt peatükile 3.2.16

Hindamine

-

Kui koer ei lähe keskpunkti või tähistatud alasid ei läbita eelnevalt määratud
järjekorras hinnatakse harjutus mitterahuldavaks.
Kui koerajuht lahkub oma kohalt hinnatakse harjutus mitterahuldavaks.

5.2.7 Harjutus 6 – Lamamine häiritud olukorras

10 punkti
RH-L A

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 10.1

Lubatud
häälkäsklused/käemärgid Sooritus

1 häälkäsklus ja/või käemärk lamamiseks
1 häälkäsklus ja/või käemärk istumiseks

Vastavalt peatükile 3.2.11
Koer peab koerajuhi mõjutuseta rahulikult lamama, kuni teine koer sooritab
harjutused 1–5.

Hindamine

-

-

Kui koer liigub määratud piirkonnast rohkem kui kolm meetrit peale seda, kui
teine koer on sooritanud harjutuse nr 3, antakse harjutuse eest osalised
punktid.
Kui koer liigub määratud piirkonnast rohkem kui kolm meetrit enne, kui teine
koer on sooritanud harjutuse nr 3, antakse selle harjutuse eest 0 punkti.
Kui koer istub või seisab, aga jääb määratud piirkonda, vähendatakse hinnet 5
punkti võrra.

5.2.8 Harjutus 7 – Suusarajal käimine

10 punkti
RH-L A

Harjutuse ala

IPO-R 2019 EE

Rada peab olema umbes 250 sammu pikkune, võib olla igasuguse kujuga, ei tohi
sisaldada teravnurki.
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Rada tuleb läbida kas matkasuuskade või lumeräätsadega.
Lubatud
1 häälkäsklus või käemärk suusarajal käimiseks
häälkäsklused/käemärgid 1 häälkäsklus või käemärk algasendi võtmiseks
Sooritus

Koerajuht võtab koos rihmata koeraga raja alguses algasendi.
Koerajuht alustab liikumist koos algasendis istuva koeraga ning läbib ettenähtud
teelõigu.
Kohtuniku loal annab koerajuht koerale ühe häälkäskluse või käemärgi
suusarajal käimiseks ja kõnnib rada mööda koera ees.
Algasendist peab koer koheselt jääma koerajuhi taha ja järgnema rajal
koerajuhile.

Hindamine

Rajal viibides eeldatakse sujuvat liikumist, koera ja koerajuhi vahel püsivalt
ühesugust distantsi ja väheseid häälkäskluseid/käemärke.
Järgnevad vead alandavad punkte:
-

kõhklev algus ja liikumine
rajalt kõrvale astumine
koer jääb liiga kaugele maha
koer segab koerajuhti või möödub temast
korduvad häälkäsklused või käemärgid.

5.2.9 Harjutus 8 – Transpordivahendiga sõitmine

10 punkti
RH-L A

Harjutuse ala

1 rajahooldusmasin, suusatõstuk, helikopter vms

Lubatud
1 häälkäsklus ja/või käemärk transpordivahendile minekuks.
häälkäsklused/käemärgid 1 häälkäsklus algasendi võtmiseks.
Sooritus

Koerajuht võtab koos rihmata koeraga vastavast transpordivahendist parajal
kaugusel sisse algasendi.
Kasutada võib ükskõik millist levinud transpordivahendit, seni kuni jälgitakse
asjakohaseid ohutusreegleid.
Kohtuniku loal koerajuht tõstab koera või saadab häälkäskluse ja/või käemärgiga
koera transpordivahendisse. Viis kuidas koer sõidukisse pannakse on koerajuhi
otsustada.
Pärast sõitu või lendu tuleb koerajuht koos koeraga transpordivahendist välja,
paneb koera sõiduki kõrvale ohutusse kaugusesse maha ja võtab algasendisse.

Hindamine

IPO-R 2019 EE

-

Transpordi ajal peab koer olema rahulik ja tasakaalukas.
Kui koer ei tee koostööd transpordivahendisse tõstmisel või keeldub sinna
minemast hinnatakse harjutus 0 punktiga.
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RH-MT A

5.3.1 Harjutused

Maksimaalne punktisumma: 100 punkti

Harjutus 1:

Rihmata kõrvalkõnd ja inimrühm

15 punkti

Harjutus 2:

Asendi vahetus

15 punkti

Harjutus 3:

Ebameeldival pinnasel kõndimine

15 punkti

Harjutus 4:

Liikumatu puusilla ületamine

10 punkti

Harjutus 5:

Tunnel

15 punkti

Harjutus 6:

Kandmine ja üleandmine

15 punkti

Harjutus 7:

Lamamine häiritud olukorras

15 punkti

5.3.2 Harjutus 1 – Rihmata kõrvalkõnd ja inimrühm

15 punkti
RH-MT A

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 10.1

Inimrühm

Inimrühm peab koosnema vähemalt neljast inimesest, kellest kaks inimest on koos
hästi sotsialiseeritud rihmastatud koeraga (emane ja isane). Inimrühm liigub ringis
kellaosuti liikumise suunas.

Lubatud
1 lühike häälkäsklus või käemärk kõrvalkõnniks, mida võib anda stardis ja
häälkäsklused/käemärgid liikumiskiirust muutes.
Sooritus

Vastavalt peatükile 3.2.5

Hindamine

Vastavalt peatükile 3.2.5

Inimrühm

Vastavalt peatükile 3.2.6

5.3.3 Harjutus 2 - Asendi vahetus

15 punkti
RH-MT A

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 10.4
Asendi vahetusi tuleb näidata laual.
Laua mõõdud: 100 x 100 cm, kõrgus 60 cm

Lubatud
1 häälkäsklus ja/või käemärk lauale hüppamiseks ja seal püsimiseks
häälkäsklused/käemärgid 1 häälkäsklus ja/või käemärk iga asendi jaoks
1 häälkäsklus või käemärk juurde kutsumiseks
1 häälkäsklus või käemärk algasendi võtmiseks
Sooritus

Vastavalt peatükile 3.2.8

Hindamine

-

kui koer ei võta asendit vähendatakse harjutuse osa hinnet 4 punkti võrra.

-

Kui koer hüppab laualt maha enne kui selleks on antud käsk hinnatakse harjutus
mitterahuldavaks.
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15 punkti
RH-MT A

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 20.1

Lubatud
1 häälkäsklus ja/või käemärk liikumise alustamiseks
häälkäsklused/käemärgid
Sooritus

Vastavalt peatükile 3.2.12

Hindamine

- Kõhklev ja ebakindel pinnase ületamine alandab harjutuse hinnet.
- Kui koer lahkub ebameeldivalt pinnaselt enne ala lõppu hinnatakse harjutus
mitterahuldavaks.

5.3.5 Harjutus 4 – Liikumatu puusilla ületamine

10 punkti
RH-MT A

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 20.2

Lubatud
häälkäsklused/käemärgid -

1 häälkäsklus või käemärk peale minekuks
1 häälkäsklus või käemärk paigale jäämiseks
1 häälkäsklus või käemärk edasi liikumiseks

Sooritus

Vastavalt peatükile 3.2.14

Hindamine

-

Kui koer hüppab sillalt maha enne poole maa kõndimist sillal hinnatakse
harjutust 0 punktiga.
Kui koer hüppab sillalt maha peale poole maa kõndimist sillal hinnatakse
harjutus mitterahuldavaks.

5.3.6 Harjutus 5 - Tunnel

15 punkti
RH-MT A

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 20.8

Lubatud
häälkäsklused/käemärgid -

1 häälkäsklus ja/või käemärk läbi minemiseks
1 häälkäsklus või käemärk paigale jäämiseks
1 häälkäsklus või käemärk algasendi võtmiseks

Sooritus

Vastavalt peatükile 3.2.13

Hindamine

Kui koer ei lahku tunnelist või ei peatu käsu peale hinnatakse harjutus
mitterahuldavaks.

5.3.7 Harjutus 6 – Kandmine ja üleandmine

15 punkti
RH-MT A

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 10.6

Lubatud
häälkäsklused/käemärgid -
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1 häälkäsklus ja/või käemärk algasendist lauale hüppamiseks
1 häälkäsklus või käemärk juurde kutsumiseks
1 häälkäsklus või käemärk algasendi võtmiseks
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Vastavalt peatükile 3.2.11 ja 3.2.10

Hindamine

-

2019

Kui koer hüppab kandmise ajal maha hinnatakse harjutus mitterahuldavaks.
Kui koer peale maha panemist lahkub abilise juurest enne kohtuniku luba võib
harjutuse eest anda vaid maksimaalselt hinde rahuldav.

5.3.8 Harjutus 7 – Lamamine häiritud olukorras

15 punkti
RH-MT A

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 10.1

Lubatud
häälkäsklused/käemärgid Sooritus

1 häälkäsklus või käemärk lamamiseks
1 häälkäsklus või käemärk istumiseks

Vastavalt peatükile 3.2.11
Koer peab koerajuhi mõjutuseta rahulikult lamama, kuni teine koer sooritab
harjutused 1–6.

Hindamine

-

-

-

Kui koer lahkub lamamiskohast rohkem kui kolm meetrit peale teise
päästekoerameeskonna poolt sooritatud harjutust nr 3 antakse harjutuse eest
osalised punktid.
Kui koer lahkub lamamiskohast rohkem kui kolm meetrit enne kui teine
päästekoerameeskond on harjutuse nr 3 sooritanud hinnatakse harjutus 0
punktiga.
Kui koer ei võta lamamisasendit kuid jääb seistes või istudes kohale
vähendatakse hinnet 5 punkti võrra.

5.4 Veetöö A tase

RH-W A

5.4.1 Harjutused

Maksimaalne punktisumma:

100 punkti

Harjutus 1:

Ujumine 500 m

20 punkti

Harjutus 2:

Rihmata kõrvalkõnd ja inimrühm

10 punkti

Harjutus 3:

Asendi vahetus

10 punkti

Harjutus 4:

Kandmine ja üleandmine

10 punkti

Harjutus 5:

Lamamine häiritud olukorras

10 punkti

Harjutus 6:

Eseme toomine veest

10 punkti

Harjutus 7:

Lainelauale ronimine ja sellel sõitmine

10 punkti

Harjutus 8:

Juhitavus distantsilt

10 punkti

Harjutus 9:

Paadis sõitmine

10 punkti

5.4.2 Harjutus 1 - Ujumine 500 m

20 punkti
RH-W A

Harjutuse ala

Mootorpaat ja juht.

Lubatud

-
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häälkäsklused/käemärgid -

1 häälkäsklus ja/või käemärk ujumiseks
1 häälkäsklus ja/või käemärk eemale ujumiseks
1 häälkäsklus ja/või käemärk järgnemiseks
1 häälkäsklus ja/või käemärk tagasi ujumiseks
1 häälkäsklus ja/või käemärk juurde tulekuks

Sooritus

2019

Päästekoerameeskond (RHT) on paadis. Koer peab olema koerajuhi kontrolli all, ent
algasend ei ole vajalik.
Häälkäskluse ja/või käemärgi järel hüppab koer paigal seisvast paadist vette.
Koerajuht annab koerale käsu eemale ujumiseks. Siis käivitatakse paadimootor.
Paat sõidab umbes 10 m koerast eespool, et koera saaks pidevalt jälgida.
Häälkäskluse ja/või käemärgi peale järgneb koer paadile. Ta peab rahulikult ujuma
500 m.
Seejärel paat peatub. Koerajuht kutsub koera häälkäskluse ja/või käemärgiga enda
juurde ja aitab koera paati tagasi.

Hindamine

-

Erutatud, ebaühtlast ujumist ja puudujääke paadi juurde ujumise, sellest välja
hüppamise või sisse tõstmise juures tuleb vastavalt hinnata.
Kui koer pole piisavas füüsilises vormis, harjutus katkestatakse ja selle eest
antakse 0 punkti.

5.4.3 Harjutus 2 – Rihmata kõrvalkõnd ja inimrühm

10 punkti
RH-W A

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 10.1

Inimrühm

Inimrühm peab koosnema vähemalt neljast inimesest, kellest kaks inimest on koos
hästi sotsialiseeritud rihmastatud koeraga (emane ja isane). Inimrühm liigub ringis
kellaosuti liikumise suunas.

Lubatud
1 lühike häälkäsklus või käemärk kõrvalkõnniks, mida võib anda stardis ja
häälkäsklused/käemärgid liikumiskiirust muutes.
Sooritus

Vastavalt peatükile 3.2.5

Hindamine

Vastavalt peatükile 3.2.5

Inimrühm

Vastavalt peatükile 3.2.6

5.4.4 Harjutus 3 – Asendi vahetus

10 punkti
RH-W A

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 10.4
Asendi vahetusi tuleb näidata laual.
Laua mõõdud: 100 x 100 cm, kõrgus 60 cm

Lubatud
häälkäsklused/käemärgid Sooritus
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1 häälkäsklus ja/või käemärk lauale hüppamiseks ja seal püsimiseks
1 häälkäsklus ja/või käemärk iga asendi jaoks
1 häälkäsklus või käemärk juurde kutsumiseks
1 häälkäsklus või käemärk algasendi võtmiseks

Vastavalt peatükile 3.2.8
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-

kui koer ei võta asendit vähendatakse harjutuse osa hinnet 3 punkti võrra.

-

Kui koer hüppab laualt maha enne kui selleks on antud käsk hinnatakse harjutus
mitterahuldavaks.

5.4.5 Harjutus 4 – Kandmine ja üleandmine

10 punkti
RH-W A

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 10.6

Lubatud
häälkäsklused/käemärgid -

1 häälkäsklus ja/või käemärk algasendist lauale hüppamiseks
1 häälkäsklus või käemärk juurde kutsumiseks
1 häälkäsklus või käemärk algasendi võtmiseks

Sooritus

Vastavalt peatükile 3.2.10

Hindamine

-

Kui koer hüppab kandmise ajal maha hinnatakse harjutus mitterahuldavaks.
Kui koer peale maha panemist lahkub abilise juurest enne kohtuniku luba võib
harjutuse eest anda vaid maksimaalselt hinde rahuldav.

5.4.6 Harjutus 5 – Lamamine häiritud olukorras

10 punkti
RH-W A

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 10.1

Lubatud
häälkäsklused/käemärgid Sooritus

1 häälkäsklus või käemärk lamamiseks
1 häälkäsklus või käemärk istumiseks

Vastavalt peatükile 3.2.11
Koer peab koerajuhi mõjutuseta rahulikult lamama, kuni teine koer sooritab
harjutused 2–4.

Hindamine

-

-

-

Kui koer lahkub lamamiskohast rohkem kui kolm meetrit peale teise
päästekoerameeskonna poolt sooritatud harjutust nr 3 antakse harjutuse eest
osalised punktid.
Kui koer lahkub lamamiskohast rohkem kui kolm meetrit enne kui teine
päästekoerameeskond on harjutuse nr 3 sooritanud hinnatakse harjutus 0
punktiga.
Kui koer ei võta lamamisasendit kuid jääb seistes või istudes kohale
vähendatakse hinnet 5 punkti võrra.

5.4.7 Harjutus 6 – Eseme toomine veest

10 punkti
RH-W A

Harjutuse ala

Harjutus tuleb sooritada selleks valitud kaldal. Tuleb tagada, et koer sooritaks
enamuse harjutusest vees ning saaks kergelt veest välja tulla.

Vahendid

Ujuv ese (koerajuhi oma)

Lubatud
häälkäsklused/käemärgid
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-

häälkäsklus ja/või käemärk toomiseks
häälkäsklus ja/või käemärk loovutamiseks
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Sooritus
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Koerajuht võtab koos koeraga kaldal sobival kaugusel veest algasendi. Koerajuht
viskab eseme hinnanguliselt ca 10 sammu kaugusele vette. Häälkäskluse või
käemärgi toomiseks võib anda ühe korra alles siis kui visatud ese vees hulbib.
Toomiseks antava häälkäskluse või käemärgi saamisel peab koerajuhi kõrval
rihmata istuv koer sihikindlalt eseme järele minema, eseme koheselt haarama ja
koerajuhile tooma. Koer peab istuma tihedalt koerajuhi ette ja hoidma eset suus
kuni koerajuht selle peale väikest pausi häälkäsklusega ära võtab.
Häälkäskluse või käemärgi peale peab koer võtma algasendi.
Koerajuht ei tohi terve harjutuse jooksul oma kohalt liikuda.

Hindamine

Kui koer ei too eset koerajuhile, antakse harjutuse eest 0 punkti.

5.4.8 Harjutus 7 – Lainelauale ronimine ja sellel sõitmine

10 punkti
RH-W A

Harjutuse ala

Harjutus tuleb sooritada selleks valitud kaldal. Tuleb tagada, et koer saaks vees
seista ja tal oleks kerge veest välja tulla.

Vahendid

lainelaud

Lubatud
häälkäsklused/käemärgid Sooritus

1 häälkäsklus ja/või käemärk peale minekuks
1 häälkäsklus ja/või käemärk püsimiseks
1 häälkäsklus ja/või käemärk maha hüppamiseks
1 häälkäsklus ja/või käemärk algasendi võtmiseks

Koerajuht võtab koos koeraga alguspunktis sisse algasendi. Koer peab algasendist
peale minekuks antava häälkäskluse ja/või käemärgi järel ronima madalas vees
olevale purjeta lainelauale. Koer peab saama lainelauale ilma ujumata. Koerajuht
võib lauda paigal hoides koera lainelauale ronimisel aidata.
Laual püsimiseks antud häälkäskluse ja/või käemärgi järel peab koer rahulikult
lainelaual olema.
Koerajuht lükkab kohtuniku loal lainelauda koos sellel lamava koeraga talle
näidatud suunas umbes 20 m. Koer peab olema rahulik ja püsima laual, kuni
koerajuht annab maha hüppamiseks häälkäskluse ja/või käemärgi.
Harjutuse lõpus võtab koerajuht kaldal koos koeraga algasendi, andes selleks
häälkäskluse või käemärgi.

Hindamine

-

Rahutut lainelauale ronimist ja sellel püsimist tuleb vastavalt hinnata.
Kui koer lahkub lainelaualt iseseisvalt, hinnatakse harjutus mitterahuldavaks.
Kui koer ei roni lainelauale, antakse selle harjutuse eest 0 punkti.

5.4.9 Harjutus 8 – Juhitavus distantsilt

10 punkti
RH-W A

Harjutuse ala

Harjutus tuleb sooritada selleks valitud kaldal. Tuleb tagada, et koer sooritaks
enamuse harjutusest vees ning ta saaks kergelt veest välja tulla.

Vahendid

Kaks paati või lainelaudurit 20 m kaugusel teineteisest ja kaldast.
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Lubatud
häälkäsklused/käemärgid -

1 häälkäsklus ja käemärk mõlemasse tähistatud punkti ujumiseks
1 häälkäsklus juurde tulekuks
1 häälkäsklus või käemärk algasendi võtmiseks

Sooritus

2019

Koerajuht võtab koos rihmata koeraga veepiirist sobival kaugusel algasendi ja
teatab kohtunikule punktide läbimise järjekorra.
Kohtuniku korraldusel saadab koerajuht oma asukohta muutmata koera
häälkäskluse ja käemärgiga esimesse tähistatud punkti.
Koer peab seal punktis püsima seni, kuni koerajuht ta häälkäskluse ja käemärgiga
teise tähistatud punkti saadab.
Koerajuhil on lubatud end pöörata suunda kuhu ta koera saadab, samuti on lubatud
teha samm kõrvale ilma, et ta oma esialgsest punktist lahkuks.
Teisest punktist kutsub koerajuht häälkäskluse või käemärgiga koera enda juurde.
Koer peab istuma tihedalt koerajuhi ette. Häälkäskluse või käemärgi peale peab
koer võtma algasendi.

Hindamine

Kui koer ei läbi ettenähtud punkte koerajuhi poolt eelnevalt teavitatud järjekorras
või kui koerajuht lahkub oma kohalt, hinnatakse harjutus mitterahuldavaks.

5.4.10 Harjutus 9 – Paadis sõitmine

10 punkti
RH-W A

Vahendid

Mootorpaat ja juht.

Lubatud
häälkäsklused/käemärgid -

1 häälkäsklus ja/või käemärk paati hüppamiseks
1 häälkäsklus peatumiseks
1 häälkäsklus või käemärk algasendi võtmiseks

Sooritus

Koerajuht võtab koos koeraga paadist parajal kaugusel sisse algasendi. Koer ronib,
hüppab või tõstetakse paati. Transpordi ajal peab koer olema rahulik ja
tasakaalukas. Pärast sõitu, mille pikkuseks on umbes 100 m, tuleb koerajuht koos
koeraga paadist välja ja võtab ta häälkäsklusega algasendisse.

Hindamine

-
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Ebakindlat käitumist tuleb vastavalt hinnata.
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sealt välja tõstes koostööaldis, antakse selle harjutuse eest 0 punkti.
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Kuulekus ja osavus B tase

B osa

6.1 Jäljetöö, maa-ala otsing, varingu otsing B tase
6.1.1 Harjutused

RH-F B, RH-FL B, RH-T B
Maksimaalne punktisumma: 100 punkti

Harjutus 1:

Rihmata kõrvalkõnd ja inimrühm

15 punkti

Harjutus 2:

Kontroll distantsilt

15 punkti

Harjutus 3:

Eseme toomine tasasel maal

10 punkti

Harjutus 4:

Kandmine ja üleandmine

10 punkti

Harjutus 5:

Juhitavus distantsilt

10 punkti

Harjutus 6:

Rippsild

10 punkti

Harjutus 7:

Redel

10 punkti

Harjutus 8:

Tunnel

10 punkti

Harjutus 9:

Lamamine häiritud olukorras

10 punkti

6.1.2 Harjutus 1 – Rihmata kõrvalkõnd ja inimrühm

15 punkti
RH-F B, RH-FL B, RH-T B

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 10.1

Inimrühm

Inimrühm peab koosnema vähemalt neljast inimesest, kellest kaks inimest on koos
hästi sotsialiseeritud rihmastatud koeraga (emane ja isane). Inimrühm liigub ringis
kellaosuti liikumise suunas.

Lubatud
1 lühike häälkäsklus või käemärk kõrvalkõnniks, mida võib anda stardis ja
häälkäsklused/käemärgid liikumiskiirust muutes.
Sooritus

Vastavalt peatükile 3.2.5

Hindamine

Vastavalt peatükile 3.2.5

Inimrühm

Vastavalt peatükile 3.2.6

6.1.3 Harjutus 2 – Kontroll distantsilt

15 punkti
RH-F B, RH-FL B, RH-T B

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 10.7

Lubatud
häälkäsklused/käemärgid -

1 häälkäsklus kõrvalkõnniks
1 häälkäsklus või käemärk istumiseks
1 häälkäsklus juurde tulekuks
1 häälkäsklus ja/või käemärk lamamiseks
1 häälkäsklus ja/või käemärk seismiseks
1 häälkäsklus juurde tulekuks
1 häälkäsklus või käemärk algasendi võtmiseks

Asendid

Istumine; lamamine; seismine

Sooritus

Vastavalt peatükile 3.2.15
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Kui koer võtab nõutust erineva asendi, alandatakse hinnet iga kord 4 punkti võrra.

6.1.4 Harjutus 3 – Eseme toomine tasasel maal

10 punkti
RH-F B, RH-FL B, RH-T B

Harjutuse ala

Harjutuse alguspunkti määrab kohtunik.

Ese

Eseme kirjeldus peatükis 2.4.1

Lubatud
1 häälkäsklus või käemärk on lubatud:
häälkäsklused/käemärgid - Eseme toomiseks
- eseme loovutamiseks
- algasendi võtmiseks
Sooritus

Vastavalt peatükile 3.2.9

Hindamine

Kui koerajuht lahkub oma kohalt antakse harjutuse eest 0 punkti.

6.1.5 Harjutus 4 – Kandmine ja üleandmine

10 punkti
RH-F B, RH-FL B, RH-T B

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 10.6

Lubatud
häälkäsklused/käemärgid -

1 häälkäsklus ja/või käemärk algasendist lauale hüppamiseks
1 häälkäsklus või käemärk juurde kutsumiseks
1 häälkäsklus või käemärk algasendi võtmiseks

Sooritus

Vastavalt peatükile 3.2.10

Hindamine

-

Kui koer hüppab kandmise ajal maha hinnatakse harjutus mitterahuldavaks.
Kui koer peale maha panemist lahkub abilise juurest enne kohtuniku luba võib
harjutuse eest anda vaid maksimaalselt hinde rahuldav.

6.1.6 Harjutus 5 – Juhitavus distantsilt

10 punkti
RH-F B, RH-FL B, RH-T B

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 20.5 ja peatükile 2.4.1

Lubatud
häälkäsklused/käemärgid -

häälkäsklus ja/või käemärk keskpunkti liikumiseks
häälkäsklus peatumiseks
häälkäsklus ja/või käemärk liikumiseks igale lauale
häälkäsklus igale lauale hüppamiseks ja peatumiseks
häälkäsklus või käemärk juurde tulekuks
häälkäsklus või käemärk algasendi võtmiseks

Sooritus

Vastavalt peatükile 3.2.16

Hindamine

-

IPO-R 2019 EE

Kui koer ei lähe keskpunkti või laudu ei läbita loositud järjekorras hinnatakse
harjutus mitterahuldavaks.
Kui koerajuht lahkub oma kohalt hinnatakse harjutus mitterahuldavaks.
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6.1.7 Harjutus 6 - Rippsild

2019

10 punkti
RH-F B, RH-FL B, RH-T B

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 20.9 ja peatükile 2.4.1

Lubatud
häälkäsklused/käemärgid Sooritus

1 häälkäsklus ja/või käemärk peale minemiseks
1 häälkäsklus peatumiseks
1 häälkäsklus või käemärk edasi liikumiseks

Koerajuht võtab koos rihmastamata koeraga rippsilla ees algasendi. Peale
minemiseks saadud häälkäskluse ja/või käemärgi järel peab koer astuma liikuvale
lauale mööda selleks ette nähtud kaldteed ning häälkäskluse peale koheselt
peatuma.
Peale kohtunikult loa saamist kõnnib koerajuht koera juurde, annab koerale
häälkäskluse või käemärgi edasi liikumiseks ning kõnnib koos koeraga liikuva laua
lõpuni ja peatub seal.
Peale kohtunikult loa saamist annab koerajuht koerale häälkäskluse või käemärgi
edasi liikumiseks misjärel koer liigub mööda kaldteed takistuselt maha. Koerajuht
liigub koos koeraga paar sammu edasi ning koer peab võtma iseseisvalt algasendi.
Koer peab läbima takistuse kogupikkuses näitamata ebakindlust või ärevust.

Hindamine

-

Kui koer hüppab takistuselt maha enne kui pool takistust on läbitud hinnatakse
sooritust 0 punktiga.
Kui koer hüppab takistuselt maha peale seda kui pool takistust on läbitud
hinnatakse harjutus mitterahuldavaks.
Ebakindlust ja ärevat käitumist ning ebapiisavat tasakaalu tuleb vastavalt
hinnata.

6.1.8 Harjutus 7 - Redel

10 punkti
RH-F B, RH-FL B, RH-T B

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 20.7 ja peatükile 2.4.1

Lubatud
häälkäsklused/käemärgid -

1 häälkäsklus ja/või käemärk peale minemiseks
1 häälkäsklus või käemärk algasendi võtmiseks.

Sooritus

Vastavalt peatükile 3.2.18

Hindamine

-

-
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Kui koer hüppab redelilt maha enne kui on jõudnud poole redelist läbida
hinnatakse harjutust 0 punktiga.
Kui koer hüppab redelilt maha peale poole maa läbimist hinnatakse harjutus
mitterahuldavaks.
Kui koer hüppab maha peale viimasele redelipulgale jõudmist hinnatakse
harjutus rahuldavaks.
Kui koer kukub redelipulkade vahele, kuid saab iseseisvalt ilma abita uuesti
redeli peale ning jätkab lõpuni antakse harjutuse eest osalised punktid ja
harjutuse hinne on mitterahuldav.
Üksikud sammud mööda redeli tugipuud vähendavad harjutuse hinnet.
Kui koer kasutab liikumisel suuremas osas redeli tugipuusid ja näitab harjutuse
jooksul ebakindlust hinnatakse harjutus mitterahuldavaks.
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6.1.9 Harjutus 8 - Tunnel

2019

10 punkti
RH-F B, RH-FL B, RH-T B

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 20.8 ja peatükile 2.4.1

Lubatud
häälkäsklused/käemärgid -

1 häälkäsklus ja/või käemärk läbi minemiseks
1 häälkäsklus või käemärk paigale jäämiseks
1 häälkäsklus või käemärk algasendi võtmiseks

Sooritus

Vastavalt peatükile 3.2.13

Hindamine

Kui koer ei lahku tunnelist või ei peatu käsu peale hinnatakse harjutus
mitterahuldavaks.

6.1.10 Harjutus 9 – Lamamine häiritud olukorras

10 punkti
RH-F B, RH-FL B, RH-T B

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 10.1

Lubatud
häälkäsklused/käemärgid Sooritus

1 häälkäsklus või käemärk lamamiseks
1 häälkäsklus või käemärk istumiseks

Vastavalt peatükile 3.2.11
Koer peab koerajuhi mõjutuseta rahulikult lamama, kuni teine koer sooritab
harjutused 1–8.

Hindamine

-

-

-

Kui koer lahkub lamamiskohast rohkem kui kolm meetrit peale teise
päästekoerameeskonna poolt sooritatud harjutust nr 4 antakse harjutuse eest
osalised punktid.
Kui koer lahkub lamamiskohast rohkem kui kolm meetrit enne kui teine
päästekoerameeskond on harjutuse nr 4 sooritanud hinnatakse harjutus 0
punktiga.
Kui koer ei võta lamamisasendit kuid jääb seistes või istudes kohale
vähendatakse hinnet 5 punkti võrra.

6.2 Laviin B tase

RH-L B

6.2.1 Harjutused

Maksimaalne punktisumma:

100 punkti

Harjutus 1:

Rihmata kõrvalkõnd ja inimrühm

15 punkti

Harjutus 2:

Kontroll distantsilt

15 punkti

Harjutus 3:

Eseme toomine tasasel maal

10 punkti

Harjutus 4:

Kandmine ja üleandmine

10 punkti

Harjutus 5:

Lamamine häiritud olukorras

10 punkti

Harjutus 6:

Juhitavus distantsilt

20 punkti

Harjutus 7:

Suusarajal käimine

10 punkti

Harjutus 8:

Transpordivahendiga sõitmine

10 punkti

Harjutused 7 ja 8 võib teha eraldi kas enne või pärast lõhnatööd.
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6.2.2 Harjutus 1 – Rihmata kõrvalkõnd ja inimrühm

2019

15 punkti
RH-L B

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 10.1

Inimrühm

Inimrühm peab koosnema vähemalt neljast inimesest, kellest kaks inimest on koos
hästi sotsialiseeritud rihmastatud koeraga (emane ja isane). Inimrühm liigub ringis
kellaosuti liikumise suunas.

Lubatud
1 lühike häälkäsklus või käemärk kõrvalkõnniks, mida võib anda stardis ja
häälkäsklused/käemärgid liikumiskiirust muutes.
Sooritus

Vastavalt peatükile 3.2.5

Hindamine

Vastavalt peatükile 3.2.5

Inimrühm

Vastavalt peatükile 3.2.6

6.2.3 Harjutus 2 – Kontroll distantsilt

15 punkti
RH-L B

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 10.7

Lubatud
häälkäsklused/käemärgid -

1 häälkäsklus kõrvalkõnniks
1 häälkäsklus või käemärk istumiseks
1 häälkäsklus juurde tulekuks
1 häälkäsklus ja/või käemärk lamamiseks
1 häälkäsklus ja/või käemärk seismiseks
1 häälkäsklus juurde tulekuks
1 häälkäsklus või käemärk algasendi võtmiseks.

Asendid

Istumine; lamamine; seismine

Sooritus

Vastavalt peatükile 3.2.15

Hindamine

-

-

Kui vahemaa esimesest juurde kutsumisest ja käskluse andmisest teise asendi
võtmiseks ületatakse rohkem kui 10 sammu võrra, saab harjutust hinnata
maksimaalselt rahuldavaks.
Kui koer võtab nõutust erineva asendi, alandatakse hinnet iga kord 4 punkti
võrra.

6.2.4 Harjutus 3 – Eseme toomine tasasel maal

10 punkti
RH-L B

Harjutuse ala

Alguspunkt määratakse kohtuniku poolt.

Ese

Eseme kirjeldus peatükis 2.4.1

Lubatud
1 häälkäsklus või käemärk on lubatud:
häälkäsklused/käemärgid - Eseme toomiseks
- eseme loovutamiseks
- algasendi võtmiseks
Sooritus

Vastavalt peatükile 3.2.9

Hindamine

-
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koerale vähendab vastavalt punkte.
Kui koerajuht lahkub oma kohalt enne harjutuse lõppu hinnatakse harjutus 0
punktiga.

6.2.5 Harjutus 4 – Kandmine ja üleandmine

10 punkti
RH-L B

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 10.6
Koera võib tõsta laua asemel mõnelt kõrgemalt kohalt või lumehunnikult

Lubatud
häälkäsklused/käemärgid -

1 häälkäsklus ja/või käemärk algasendist lauale hüppamiseks
1 häälkäsklus või käemärk juurde kutsumiseks
1 häälkäsklus või käemärk algasendi võtmiseks

Sooritus

Vastavalt peatükile 3.2.10

Hindamine

-

Kui koer hüppab kandmise ajal maha hinnatakse harjutus mitterahuldavaks.
Kui koer peale maha panemist lahkub abilise juurest enne kohtuniku luba võib
harjutuse eest anda vaid maksimaalselt hinde rahuldav.

6.2.6 Harjutus 5 – Lamamine häiritud olukorras

10 punkti
RH-L B

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 10.1

Lubatud
häälkäsklused/käemärgid Sooritus

1 häälkäsklus või käemärk lamamiseks
1 häälkäsklus või käemärk istumiseks

Vastavalt peatükile 3.2.11
Koer peab koerajuhi mõjutuseta rahulikult lamama, kuni teine koer sooritab
harjutused 1–4.

Hindamine

-

-

-

Kui koer lahkub lamamiskohast rohkem kui kolm meetrit peale teise
päästekoerameeskonna poolt sooritatud harjutust nr 3 antakse harjutuse eest
osalised punktid.
Kui koer lahkub lamamiskohast rohkem kui kolm meetrit enne kui teine
päästekoerameeskond on harjutuse nr 3 sooritanud hinnatakse harjutus 0
punktiga.
Kui koer ei võta lamamisasendit kuid jääb seistes või istudes kohale
vähendatakse hinnet 5 punkti võrra.

6.2.7 Harjutus 6 – Juhitavus distantsilt

20 punkti
RH-L B

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 20.5 ja peatükile 2.4.1

Lubatud
häälkäsklused/käemärgid IPO-R 2019 EE

häälkäsklus ja käemärk keskpunkti liikumiseks
häälkäsklus peatumiseks
häälkäsklus ja/või käemärk igasse tähistatud alasse liikumiseks
häälkäsklus või käemärk tähistatud alas peatumiseks
häälkäsklus või käemärk juurde tulekuks
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häälkäsklus või käemärk algasendi võtmiseks

Sooritus

Vastavalt peatükile 3.2.16

Hindamine

-

Kui koer ei lähe keskpunkti või tähistatud alasid ei läbita loositud järjekorras
hinnatakse harjutus mitterahuldavaks.
Kui koerajuht lahkub oma kohalt hinnatakse harjutus mitterahuldavaks.

-

6.2.8 Harjutus 7 – Suusarajal käimine sügavas lumes

10 punkti
RH-L B

Harjutuse ala

Rada peab olema umbes 350 sammu pikkune, võib olla igasuguse kujuga, ei tohi
sisaldada teravnurki.
Rada tuleb läbida kas matkasuuskade või lumeräätsadega.

Lubatud
1 häälkäsklus ja/või käemärk suusarajal käimiseks
häälkäsklused/käemärgid 1 häälkäsklus või käemärk algasendi võtmiseks
Sooritus

Koerajuht võtab koos rihmata koeraga algasendi.
Koerajuht alustab liikumist koos algasendis istuva koeraga ning läbib ettenähtud
teelõigu.
Kohtuniku loal annab koerajuht koerale häälkäskluse ja/või käemärgi suusarajal
käimiseks. Koer peab algasendist koerajuhi taha jääma ja käima tema jälgedes ja
selja taga.

Hindamine

Rajal viibides eeldatakse sujuvat liikumist, koera ja koerajuhi vahel püsivalt
ühesugust distantsi ja väheseid häälkäskluseid/käemärke.
Järgnevad vead alandavad punkte:
-

kõhklev algus ja liikumine
rajalt kõrvale astumine
koer jääb liiga kaugele maha
koer segab koerajuhti või möödub temast
korduvad häälkäsklused ja käemärgid

6.2.9 Harjutus 8 – Transpordivahendiga sõitmine

10 punkti
RH-L B

Harjutuse ala

1 rajahooldusmasin, suusatõstuk, helikopter vms.

1 häälkäsklus ja/või käemärk transpordivahendile minekuks
Lubatud
häälkäsklused/käemärgid 1 häälkäsklus algasendi võtmiseks
Sooritus

Koerajuht võtab koos rihmata koeraga vastavast transpordivahendist parajal
kaugusel sisse algasendi.
Kasutada võib ükskõik millist levinud transpordivahendit, seni kuni jälgitakse
asjakohaseid ohutusreegleid.
Kohtuniku loal koerajuht tõstab koera või saadab häälkäskluse ja/või käemärgiga
koera transpordivahendisse. Viis kuidas koer sõidukisse pannakse on koerajuhi
otsustada.
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Pärast sõitu või lendu tuleb koerajuht koos koeraga transpordivahendist välja,
paneb koera sõiduki kõrvale ohutusse kaugusesse maha ja võtab algasendisse.
Hindamine

-

Transpordi ajal peab koer olema rahulik ja tasakaalukas.
Koera ebakindlat käitumist transpordivahendisse sisenemisel/
transpordivahendist väljumisel tuleb vastavalt hinnata.
Kui koer ei tee koostööd transpordivahendisse tõstmisel või keeldub sinna
minemast hinnatakse harjutus 0 punktiga.

6.3 ID-jälg B tase

RH-MT B

6.3.1 Harjutused

Maksimaalne punktisumma: 100 punkti

Harjutus 1:

Rihmata kõrvalkõnd ja inimrühm

15 punkti

Harjutus 2:

Asendi vahetus

15 punkti

Harjutus 3:

Ebameeldival pinnasel kõndimine

15 punkti

Harjutus 4:

Liikuv tünnidest sild

15 punkti

Harjutus 5:

Tunnel

15 punkti

Harjutus 6:

Kandmine ja üleandmine

10 punkti

Harjutus 7:

Lamamine häiritud olukorras

15 punkti

6.3.2 Harjutus 1 – Rihmata kõrvalkõnd ja inimrühm

15 punkti
RH-MT B

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 10.1

Inimrühm

Inimrühm peab koosnema vähemalt neljast inimesest, kellest kaks inimest on koos
hästi sotsialiseeritud rihmastatud koeraga (emane ja isane). Inimrühm liigub ringis
kellaosuti liikumise suunas.

Lubatud
1 lühike häälkäsklus või käemärk kõrvalkõnniks, mida võib anda stardis ja
häälkäsklused/käemärgid liikumiskiirust muutes.
Sooritus

Vastavalt peatükile 3.2.5

Hindamine

Vastavalt peatükile 3.2.5

Inimrühm

Vastavalt peatükile 3.2.6

6.3.3 Harjutus 2 – Asendi vahetus loosimisega

15 punkti
RH-MT B

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 10.4
Asendi vahetusi tuleb näidata laual, asendite järjekord loositakse.
Laua mõõdud: 100 x 100 cm, kõrgus 60 cm

Lubatud
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1 häälkäsklus ja/või käemärk lauale hüppamiseks ja esimese asendi
võtmiseks
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1 häälkäsklus ja/või käemärk iga asendi jaoks
1 häälkäsklus või käemärk juurde kutsumiseks
1 häälkäsklus või käemärk algasendi võtmiseks

Sooritus

Vastavalt peatükile 3.2.8

Hindamine

-

Kui koer ei võta asendit vähendatakse harjutuse osa hinnet 4 punkti võrra.

-

Kui koer hüppab laualt maha enne kui selleks on antud käsk hinnatakse harjutus
mitterahuldavaks.

6.3.4 Harjutus 3 – Ebameeldival pinnasel kõndimine

15 punkti
RH-MT B

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 20.1

Lubatud
1 häälkäsklus ja/või käemärk liikumise alustamiseks
häälkäsklused/käemärgid
Sooritus

Vastavalt peatükile 3.2.12

Hindamine

-

Kõhklev ja ebakindel pinnase ületamine alandab harjutuse hinnet.
Kui koer lahkub ebameeldivalt pinnaselt enne ala lõppu hinnatakse harjutus
mitterahuldavaks.

6.3.5 Harjutus 4 - Liikuv tünnidest sild

15 punkti
RH-MT B

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 20.6 ja peatükile 2.4.1

- häälkäsklus ja/või käemärk peale hüppamiseks
Lubatud
häälkäsklused/käemärgid - häälkäsklus peatumiseks
- häälkäsklus või käemärk igaks liikumise jätkamiseks
Sooritus
Vastavalt peatükile 3.2.17
Hindamine

-

Kui koer hüppab maha enne kui on jõudnud sillal poole maa peale hinnatakse
harjutust 0 punktiga.
Kui koer hüppab sillalt maha peale poole maa läbimist hinnatakse harjutus
mitterahuldavaks.
Kui koer keeldub takistuse harjutust sooritamast hinnatakse see 0 punktiga.

6.3.6 Harjutus 5 - Tunnel

15 punkti
RH-MT B

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 20.8 ja peatükile 2.4.1

Lubatud
häälkäsklused/käemärgid Sooritus

IPO-R 2019 EE

1 häälkäsklus ja/või käemärk läbi minemiseks
1 häälkäsklus või käemärk paigale jäämiseks
1 häälkäsklus või käemärk algasendi võtmiseks

Vastavalt peatükile 3.2.13
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Ebakindlat ja/või kõhklevat tunnelisse sisenemist ning sealt väljumist tuleb
vastavalt hinnata.
Kui koer ei välju tunnelist või ei peatu peale tunnelist väljumist hinnatakse
harjutus mitterahuldavaks.

6.3.7 Harjutus 6 – Kandmine ja üleandmine

10 punkti
RH-MT B

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 10.6

Lubatud
häälkäsklused/käemärgid -

1 häälkäsklus ja/või käemärk algasendist lauale hüppamiseks
1 häälkäsklus või käemärk juurde kutsumiseks
1 häälkäsklus või käemärk algasendi võtmiseks

Sooritus

Vastavalt peatükile 3.2.10

Hindamine

-

Kui koer hüppab kandmise ajal maha hinnatakse harjutus mitterahuldavaks.
Kui koer peale maha panemist lahkub abilise juurest enne kohtuniku luba võib
harjutuse eest anda vaid maksimaalselt hinde rahuldav.

6.3.8 Harjutus 7 - Lamamine häiritud olukorras

15 punkti
RH-MT B

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 10.1

Lubatud
häälkäsklused/käemärgid Sooritus

1 häälkäsklus või käemärk lamamiseks
1 häälkäsklus või käemärk istumiseks

Vastavalt peatükile 3.2.11
Koer peab koerajuhi mõjutuseta rahulikult lamama, kuni teine koer sooritab
harjutused 1–6.

Hindamine

-

-

-

Kui koer lahkub lamamiskohast rohkem kui kolm meetrit peale teise
päästekoerameeskonna poolt sooritatud harjutust nr 4 antakse harjutuse eest
osalised punktid.
Kui koer lahkub lamamiskohast rohkem kui kolm meetrit enne kui teine
päästekoerameeskond on harjutuse nr 4 sooritanud hinnatakse harjutus 0
punktiga.
Kui koer ei võta lamamisasendit kuid jääb seistes või istudes kohale
vähendatakse hinnet 5 punkti võrra.

6.4 Veetöö B tase

RH-W B

6.4.1 Harjutused

Maksimaalne punktisumma: 100 punkti

Harjutus 1:

Ujumine 800 m

20 punkti

Harjutus 2:

Rihmata kõrvalkõnd ja inimrühm

10 punkti
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Harjutus 3:

Asendi vahetus loosimisega

10 punkti

Harjutus 4:

Kandmine ja üleandmine

10 punkti

Harjutus 5:

Lamamine häiritud olukorras

10 punkti

Harjutus 6:

Lainelauale ronimine ja sellel sõitmine

10 punkti

Harjutus 7:

Juhitavus distantsilt

10 punkti

Harjutus 8:

Eseme toomine veest, paadist visatud

10 punkti

Harjutus 9:

Paadis sõitmine

10 punkti

6.4.2 Harjutus 1 - Ujumine 800 m

20 punkti
RH-W B

Vahendid

Mootorpaat ja juht.

Lubatud
häälkäsklused/käemärgid Sooritus

1 häälkäsklus ja/või käemärk vette hüppamiseks
1 häälkäsklus ja/või käemärk ujumiseks
1 häälkäsklus ja/või käemärk eemale ujumiseks
1 häälkäsklus ja/või käemärk järgnemiseks
1 häälkäsklus ja/või käemärk tagasi ujumiseks
1 häälkäsklus ja/või käemärk juurde tulekuks

Päästekoerameeskond (RHT) on paadis. Koer peab olema koerajuhi kontrolli all, ent
algasend ei ole vajalik.
Häälkäskluse ja/või käemärgi järel hüppab koer paigal seisvast paadist vette.
Koerajuht annab koerale käsu eemale ujumiseks. Siis käivitatakse paadimootor.
Paat sõidab umbes 10 m koerast eespool, et koera saaks pidevalt jälgida.
Häälkäskluse ja/või käemärgi peale järgneb koer paadile. Ta peab rahulikult ujuma
800 m.
Seejärel paat peatub. Koerajuht kutsub koera häälkäskluse ja/või käemärgiga enda
juurde ja aitab koera paati tagasi.

Hindamine

-

Erutatud, ebaühtlast ujumist ja puudujääke paadi juurde ujumise, sellest välja
hüppamise või sisse tõstmise juures tuleb vastavalt hinnata.
Kui koer pole piisavas füüsilises vormis, harjutus katkestatakse ja selle eest
antakse 0 punkti.

6.4.3 Harjutus 2 – Rihmata kõrvalkõnd ja inimrühm

10 punkti
RH-W B

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 10.1

Inimrühm

Inimrühm peab koosnema vähemalt neljast inimesest, kellest kaks inimest on koos
hästi sotsialiseeritud rihmastatud koeraga (emane ja isane). Inimrühm liigub ringis
kellaosuti liikumise suunas.

Lubatud

1 lühike häälkäsklus või käemärk kõrvalkõnniks, mida võib anda stardis ja
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häälkäsklused/käemärgid liikumiskiirust muutes.
Sooritus

Vastavalt peatükile 3.2.5

Hindamine

Vastavalt peatükile 3.2.5

Inimrühm

Vastavalt peatükile 3.2.6

6.4.4 Harjutus 3 – Asendi vahetus loosimisega

10 punkti
RH-W B

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 10.4
Asendi vahetusi tuleb näidata laual, asendite järjekord loositakse
Laua mõõdud: 100 x 100 cm, kõrgus 60 cm

Lubatud
häälkäsklused/käemärgid

-

1 häälkäsklus ja/või käemärk lauale hüppamiseks ja esimese asendi
võtmiseks
1 häälkäsklus ja/või käemärk iga asendi jaoks
1 häälkäsklus või käemärk juurde kutsumiseks
1 häälkäsklus või käemärk algasendi võtmiseks

Sooritus

Vastavalt peatükile 3.2.8

Hindamine

-

Kui koer ei võta asendit vähendatakse harjutuse osa hinnet 3 punkti võrra.

-

Kui koer hüppab laualt maha enne kui selleks on antud käsk hinnatakse harjutus
mitterahuldavaks.

6.4.5 Harjutus 4 – Kandmine ja üleandmine

10 punkti
RH-W B

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele kandmine 10.6

Lubatud
häälkäsklused/käemärgid -

1 häälkäsklus ja/või käemärk algasendist lauale hüppamiseks
1 häälkäsklus või käemärk juurde kutsumiseks
1 häälkäsklus või käemärk algasendi võtmiseks

Sooritus

Vastavalt peatükile 3.2.10

Hindamine

-

Kui koer hüppab kandmise ajal maha hinnatakse harjutus mitterahuldavaks.
Kui koer peale maha panemist lahkub abilise juurest enne kohtuniku luba võib
harjutuse eest anda vaid maksimaalselt hinde rahuldav.

6.4.6 Harjutus 5 - Lamamine häiritud olukorras

10 punkti
RH-W B

Harjutuse ala

Ala ja sooritus vastavalt joonisele 10.1

Lubatud
häälkäsklused/käemärgid Sooritus

1 häälkäsklus või käemärk lamamiseks
1 häälkäsklus või käemärk istumiseks

Vastavalt peatükile 3.2.11
Koer peab koerajuhi mõjutuseta rahulikult lamama, kuni teine koer sooritab
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harjutused 2–4.
Hindamine

-

-

-

Kui koer lahkub lamamiskohast rohkem kui kolm meetrit peale teise
päästekoerameeskonna poolt sooritatud harjutust nr 3 antakse harjutuse eest
osalised punktid.
Kui koer lahkub lamamiskohast rohkem kui kolm meetrit enne kui teine
päästekoerameeskond on harjutuse nr 3 sooritanud hinnatakse harjutus 0
punktiga.
Kui koer ei võta lamamisasendit kuid jääb seistes või istudes kohale
vähendatakse hinnet 5 punkti võrra.

6.4.7 Harjutus 6 – Lainelauale ronimine ja sellega sõitmine 40 m

10 punkti
RH-W B

Harjutuse ala

Harjutus tuleb sooritada selleks valitud kaldal. Tuleb tagada, et koer saaks vees
seista ja tal oleks kerge veest välja tulla.

Vahendid

1 lainelaud.

Lubatud
häälkäsklused/käemärgid Sooritus

1 häälkäsklus ja/või käemärk peale minekuks
1 häälkäsklus ja/või käemärk püsimiseks
1 häälkäsklus ja/või käemärk maha hüppamiseks
1 häälkäsklus ja/või käemärk algasendi võtmiseks

Koerajuht võtab koos koeraga alguspunktis sisse algasendi. Koer peab algasendist
peale minekuks antava suuline käskluse ja/või käemärgi järel ronima madalas vees
olevale purjeta lainelauale. Koer peab saama lainelauale ilma ujumata. Koerajuht
võib lauda paigal hoides koera lainelauale ronimisel aidata.
Laual püsimiseks antud häälkäskluse ja/või käemärgi järel peab koer rahulikult
lainelaual olema.
Koerajuht lükkab kohtuniku loal lainelauda koos sellel lamava koeraga talle
näidatud suunas umbes 40 m. Koer peab olema rahulik ja püsima laual, kuni
koerajuht annab maha hüppamiseks häälkäskluse ja/või käemärgi, seejärel peab
koer innukalt tulema koerajuhi juurde ning istuma otse tema ette.
Harjutuse lõpus võtab koerajuht kaldal koos koeraga algasendi, andes selleks
häälkäskluse või käemärgi.

Hindamine

-

Rahutut lainelauale ronimist ja sellel püsimist tuleb vastavalt hinnata.
Kui koer lahkub lainelaualt iseseisvalt, hinnatakse harjutus
mitterahuldavaks.
Kui koer ei roni lainelauale, antakse selle harjutuse eest 0 punkti.

6.4.8 Harjutus 7 – Juhitavus distantsilt

10 punkti
RH-W B

Harjutuse ala

Harjutus tuleb sooritada selleks valitud kaldal. Tuleb tagada, et koer sooritaks
enamuse harjutusest vees ning ta saaks kergelt veest välja tulla.

Vahendid

Kaks paati või lainelaudurit 40 m kaugusel teineteisest ja kaldast.

Lubatud
häälkäsklused/käemärgid IPO-R 2019 EE

1 häälkäsklus ja käemärk mõlemasse tähistatud punkti ujumiseks
1 häälkäsklus juurde tulekuks
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1 häälkäsklus või käemärk algasendi võtmiseks

Koerajuht võtab koos rihmata koeraga veepiirist sobival kaugusel algasendi.
Kohtuniku korraldusel saadab koerajuht oma asukohta muutmata koera
häälkäskluse ja käemärgiga esimesse tähistatud punkti.
Koer peab seal punktis püsima seni, kuni koerajuht ta häälkäskluse ja käemärgiga
teise tähistatud punkti saadab.
Harjutuse alguses määrab kohtunik punktide läbimise järjekorra.
Koerajuhil on lubatud end pöörata suunda kuhu ta koera saadab, samuti on lubatud
teha samm kõrvale ilma, et ta oma esialgsest punktist lahkuks.
Teisest punktist kutsub koerajuht häälkäskluse või käemärgiga koera enda juurde.
Koer peab istuma tihedalt koerajuhi ette. Häälkäskluse või käemärgi peale peab
koer võtma algasendi.

Hindamine

Kui koer ei läbi tähistatud punkte kohtuniku määratud järjekorras või kui koerajuht
lahkub oma kohalt, hinnatakse harjutus mitterahuldavaks.

6.4.9 Harjutus 8 – Eseme toomine veest, paadist visatud

10 punkti
RH-W B

Vahendid

Paat ja paadijuht ning abiline.
Paadis peab olema aer.

Lubatud
häälkäsklused/käemärgid
Sooritus

1 häälkäsklus ja/või käemärk aeru toomiseks

Paadijuht koos abilise, kohtuniku ja päästekoerameeskonnaga sõidavad kaldast
umbes 25 meetri kaugusele tähistatud punkti (poi vms).
Tähistatud punktis annab kohtunik loa aeru vette viskamiseks, mis tehakse viisil, et
koer seda näeb. Seejärel sõidab paat umbes 10 meetrit edasi ja peatub. Koerajuht
annab koerale ühe häälkäskluse või käemärgi aeru toomiseks paadi juurde. Koer ja
aer tõstetakse paati.

Hindamine

-

Korduvaid käske toomiseks või kui koer ei ole koostööaldis paati tõstmisel tuleb
vastavalt hinnata.
Kui koer ei too aeru paadi juurde hinnatakse harjutust 0 punktiga.

6.4.10 Harjutus 9 – Paadis sõitmine

10 punkti
RH-W B

Vahendid

Mootorpaat ja juht.

Lubatud
häälkäsklused/käemärgid Sooritus

IPO-R 2019 EE

1 häälkäsklus ja/või käemärk paati hüppamiseks
1 häälkäsklus peatumiseks
1 häälkäsklus või käemärk algasendi võtmiseks

Koerajuht võtab koos koeraga paadist parajal kaugusel sisse algasendi. Koer ronib,
hüppab või tõstetakse paati. Transpordi ajal peab koer olema rahulik ja tasakaalukas. Pärast sõitu (umbes 100 meetrit) tuleb koerajuht koos koeraga paadist välja ja
võtab ta häälkäskluse või käemärgiga algasendisse.
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Ebakindlat käitumist tuleb vastavalt hinnata.
Kui koer pole paati sisse või sealt välja hüpates sihikindel või kui ta pole paati ja
sealt välja tõstes koostööaldis, antakse selle harjutuse eest 0 punkti.
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Lõhnatöö V tase

A osa

7.1 Jäljetöö eelkatse V tase
7.1.1 Harjutused

RH-F V
Maksimaalne punktisumma: 100 punkti

Lõhnatöö (koerajuhi jälg)

50 punkti

Esemed, 3 x 10 punkti

30 punkti

Teatamisharjutus

20 punkti

7.1.2 V taseme jälje ala
Koerajuhi jälg

RH-F V
400 normaalse pikkusega sammu, kaks paremale pööravat täisnurka, kolm
koerajuhi eset vastavalt peatükile 2.4.2
Alguspunkt märgitakse nii, et see näitaks jälje suunda.
Peale väikest peatust alguses kõnnib koerajuht normaalse sammuga ettenähtud
suunas. Jälje tegemise ajal ei tohi ta pinnast kraapida ega peatuda.
Jäljeesemed tuleb asetada jäljele mitte jälje kõrvale.

Jälje vanus

20 minutit

7.1.3 V taseme jäljetöö sooritus

RH-F V

Kehtivad üldised soorituse nõuded vastavalt peatükile 3
Jäljel töötamise aeg

Maksimaalselt 15 minutit

Hindamine

Kehtivad hindamiskriteeriumid vastavalt peatükile 3

7.1.4 Teatamisharjutuse sooritus
Vaata 3.3.5

Peale lõhnatöö sooritust raporteerib koerajuht koos algasendis oleva rihmastatud
koeraga kohtunikule ning ütleb koera teatamisviisi. Kohtuniku loal alustatakse
teatamisharjutust.

7.2 Maa-ala otsing eelkatse V tase
7.2.1 Harjutused

IPO-R 2019 EE

RH-F V

RH-FL V
Maksimaalne punktisumma: 100 punkti

Otsingutöö

30 punkti

Figurandi teatamine

70 punkti
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7.2.2 V taseme maa-ala
RH-FL V
Otsingu ala

5000 m² avatud ja kaetud maa-ala.
Peidukoht peab olema valitud selline, et koeral on visuaalse ja füüsilise kontakti
võimalus.

Figurandid

1 figurant

7.2.3 V taseme maa-ala otsingu sooritus

RH-FL V

Kehtivad üldised soorituse nõuded vastavalt peatükile 3.
Otsingu aeg

Maksimaalselt 10 minutit

Hindamine

Kehtivad hindamiskriteeriumid vastavalt peatükile 3.
Kui figuranti ei leita on eksam mittesooritatud.
Esimene valeteatamine: - 20 punkti.
Koerajuhi puhul hinnatakse koostööd koeraga.

7.3 Varingu otsing eelkatse V tase
7.3.1 Harjutused

RH-T V
Maksimaalne punktisumma: 100 punkti

Otsingutöö

30 punkti

Figurandi teatamine

70 punkti

7.3.2 Varingu ala V tasemel
RH-T V
Otsinguala

Hävinenud või osaliselt hävinenud ehitis, mis võib koosneda erinevatest
ehitusmaterjalidest, vähemalt 400-600 m², ühel tasandil.

Figurandid

1 figurant

7.3.3 V taseme varingu otsingu sooritus

RH-T V

Kehtivad üldised soorituse nõuded vastavalt peatükile 3.
Koerajuht võib koerale varingule järgneda kohe kui kohtunik on selleks loa
andnud. Luba antakse tavaliselt siis kui koer on selgelt ja konkreetselt
koerajuhist eemaldunud.
Otsingu aeg

Maksimaalselt 10 minutit.

Hindamine

Kehtivad hindamiskriteeriumid vastavalt peatükile 3.
Esimene valeteatamine: - 20 punkti.
Kui figuranti ei leita on eksam mittesooritatud.
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7.4 Laviin eelkatse V tase

RH-L V

7.4.1 Harjutused

Maksimaalne punktisumma: 100 punkti
Otsingutöö

30 punkti

Figurandi teatamine

70 punkti

7.4.2 V taseme laviini ala
RH-L V
Lumeväli, 5000 m², vähemalt kolm peidikut.

Otsinguala

Sissepääs peidikusse peab olema tehtud lumest plokkidest või tükkidest viisil, et
koeral oleks võimalik tungides figurandi juurde jõuda. Oluline on tagada, et
peidikud oleksid maastikuga ühtsed ja ei torkaks silma.
Figurandid

1 figurant peab olema peidetud vähemalt 10 minutit enne koera otsingutöö
algust. Figurant peab olema vaikselt.

7.4.3 V taseme laviini otsingu sooritus

RH-L V

Kehtivad üldised soorituse nõuded vastavalt peatükile 3.
Koerajuht võib otsingul kasutada lumeräätsasid või matkasuuski.
Koer otsib ala süstemaatiliselt vastavalt koerajuhi juhistele.
Koerajuht tohib alguspunktist lahkuda, kui koer on vähemalt 30 sammu kaugusele
eemaldunud, kui koer alustab teatamist ja/või kohtuniku korraldusel.
Otsingu aeg

Maksimaalselt 10 minutit

Teatamine

Koer võib püüda figurandini jõuda. Kohtuniku korraldusel kaevab koerajuht
figurandi välja ja märgistab leidmise koha.

Hindamine

Kehtivad hindamiskriteeriumid vastavalt peatükile 3.
Esimene valeteatamine: - 20 punkti.
Kohtunik võib kinnitada valeteatamise juhul, kui koeral puudub tuule või
ilmastikuolude tõttu võimalus mujalt figurandi lõhna saada.
Kui figuranti ei leita on eksam mittesooritatud.

7.5 ID-jälg eelkatse V tase
7.5.1 Harjutused

IPO-R 2019 EE

RH-MT V
Maksimaalne punktisumma: 100 punkti

Jäljeraja (lõhnaraja) leidmine

10 punkti

Jäljerajal liikumine ja sellel püsimine

50 punkti

Figurandi leidmine ja teatamine

40 punkti
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RH-MT V
1000 sammu / umbes 500 meetrit
2 suunamuutust, millest üks maastikul ning teine tänaval / teede ristumiskohal.

Jälje vanus

60 minutit

7.5.3 V taseme ID-jälje sooritus

RH-MT V

Kehtivad üldised soorituse nõuded vastavalt peatükile 3.
Jäljel töötamise aeg

15 minutit

Hindamine

Kohtunik võib soorituse peatada igal ajal, kui leiab, et koer ei suuda iseseisvalt
jätkata.
Kui figuranti ei leita on eksam mittesooritatud.

7.6 Veetöö eelkatse V tase
7.6.1 Harjutused

RH-W V
Maksimaalne punktisumma: 100 punkti

Nööri viimine kaldalt

30 punkti

Uppuja päästmine kaldalt alustades

70 punkti

7.6.2 Nööri viimine kaldalt

RH-W V
30 punkti

Vahendid

Lainelaudur lainelaual.
Nöör: paadinöör umbes 30 meetri pikkune.

Lubatud
Lubatud on korduvad häälkäsklused ja käemärgid
häälkäsklused/käemärgid
Sooritus

Kehtivad üldised soorituse nõuded vastavalt peatükile 3.
Lainelaual lainelaudur on kaldast 25 m kaugusel.
Koerajuht paneb umbes 30 m pikkuse nööri otsa koera suhu. Koerajuhi käsul ujub
koer lainelaudurini. Lainelaudur võtab koeralt nööri otsa. Seni kuni koerajuht
lainelaudurit kaldale tõmbab, ujub koer lainelaua kõrval. Kohe, kui lainelaudur
kaldale jõuab, kutsub koerajuht koera enda juurde.

Hindamine

Kehtivad hindamiskriteeriumid vastavalt peatükile 3.
Hinnet alandatakse, kui koer nööri maha pillab.
Kui koer nööri lahti laseb, kuid see järel ise uuesti üles võtab, vähendatakse
harjutuse hinnet kahe hinde võrra.
Kui koer ei vii nööri abiliseni, antakse harjutuse eest 0 punkti.
Kui koer ei uju lainelaua kõrval vähendatakse vastavalt hinnet.
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7.6.3 Uppuja päästmine kaldalt alustades
Vahendid

RH-W V

2019

70 punkti

Neopreenülikonnas abiline vees

Lubatud
Lubatud on korduvad häälkäsklused ja käemärgid
häälkäsklused/käemärgid
Sooritus

Kehtivad üldised soorituse nõuded vastavalt peatükile 3.
25 m kaugusel kaldast teeskleb inimene vees uppumist ja karjub appi.
Koerajuhi käsul ujub koer uppuva inimeseni. Kohe, kui uppuja on koera
rakmetest või päästevestist haaranud, toob koer ta kaldale tagasi. Koerajuht
võib kasutada korduvaid häälkäskluseid ja käemärke. Kohe, kui koer on
hättasattunud inimesega kaldale jõudnud, asub koerajuht inimesele abi andma.

Hindamine

Kehtivad hindamiskriteeriumid vastavalt peatükile 3.
Hinnet alandatakse kui koer ei uju otse uppujani või otse tagasi.
Kui koer ei too abilist tagasi, antakse harjutuse eest 0 punkti.
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Lõhnatöö A tase

A osa

8.1 Jäljetöö A tase

RH-F A

8.1.1 Harjutused

Maksimaalne punktisumma: 200 punkti
1 märgistusese

10 punkti

Märgistuseseme leidmine

10 punkti

Jälje ülesvõtmine

10 punkti

Jäljel püsimine

70 punkti

5 eset (8 punkti iga eseme eest)

40 punkti

Figurandi teatamine

Figurandi leidmine

30 punkti

Figurandi teatamine

30 punkti

8.1.2 A taseme jäljetöö ala

RH-F A

Võõra poolt tehtud jälg

1000 sammu

Suunamuutused

4 suunamuutust, mis võivad olla nii täis- kui ka nürinurgad.

Jälje vanus

90 minutit

Alguspunkt

Märgistusese on asetatud silmatorkamatult alale, mille suuruseks on 20 m x 20
m. Ala parem ja vasak külg on maapinnale märgitud.
Jäljetegija siseneb lähtealale vasakult või paremalt küljelt ja jätab alale
märgistuseseme, mis märgib tegelikku jälje algust.
Pärast lühikest peatust kõnnib jäljetegija näidatud suunas.

Jälg

Jälg peaks olema võimalikult loomulik, sobima maastikuga ja sisaldama pinnase
muutusi. Maastik võib sisaldada nii metsa, rohumaid, põlde kui ka tee ja tänava
ületusi.
Jäljetegija kõnnib kogu jälje jooksul normaalse sammuga, jälje tegemise ajal ei
tohi ta pinnast kraapida ega peatuda. Jäljetegija peab kohtunikule andma detailse jäljeskeemi kogu vajaliku teabega, nagu esemete järjekord ja iseloomulikud
kohad jäljel. Jälje salvestamine GPSiga on lubatud ja soovitatav.
Jäljetegija asetab jäljele 5 eset.
Esemed tuleb asetada jäljele, mitte selle kõrvale. Jäljetegija peab iga eseme
asukoha märkima jäljeskeemile. Esemed peavad olema märgistatud või hästi
kirjeldatud.

Jälje lõpp

Jäljetegija lamab või istub jälje lõpus. Jäljetegija peab minema oma kohale enne
lõhnatöö algust.

8.1.3 A taseme jäljetöö sooritus
Üldised reeglid

IPO-R 2019 EE
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Kehtivad üldised soorituse nõuded vastavalt peatükile 3.
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Koerajuht vabastab koera rihmast ning suunab ta otsima märgistuseset.
Koer peab süstemaatiliselt otsima ja märgistuseseme leidma 3 minuti jooksul.
Sellel ajal võib koerajuht koera suunata häälkäskluste ja/või käemärkidega, kuid
ei tohi ületada ala piiri.
Kui märgistusese on leitud, paneb koerajuht koera vajadusel rihma otsa ja
saadab ta jälge ajama.
Kui koer ei leia märgistuseset, aga võtab jälje üles, võib koerajuht väikese pausi
teha ja koerale rihma külge panna ning talle rihma otsas järgneda või pärast
kohtunikule märku andmist järgneda koerale iseseisvalt, ilma rihmata.
Kui koer ei suuda lõhna üles võtta otsinguks määratud 3 minuti jooksul, võib
päästekoerameeskond (RHT) üritada lõhna üles võtta üldise tööaja arvelt, kuid
koerajuht ei tohi otsingualasse minna. Kohtunik võib otsingu lõpetada, kui on
selge, et koer keeldub töötamast või ei suuda ülesannet täita.
Otsingu aeg

Maksimaalselt 20 minutit, kaasa arvatud märgistuseseme otsimine.

Hindamine

Kehtivad hindamiskriteeriumid vastavalt peatükile 3 ning lisaks:
-

Töö alguspunktis ja märgistuseseme näitamine
Jälje leidmine ning jäljel liikumine
Leitud esemete näitamine kronoloogilises järjekorras
Iseseisev teatamine jälje lõpus
Eksam jääb sooritamata, kui jäljetegijat ei leita
Kui koerajuht abistab koera teatamise või eseme näitamise juures, antakse
teatamise või näitamise eest 0 punkti
Kohtunik võib töö igal ajal katkestada kui leiab, et koer ei suuda iseseisvalt
jätkata.

Koera hindamine

Ajalimiidi ületamine stardis annab jälje ülesvõtmise ja märgistuseseme leidmise
osa eest 0 punkti.

Teatamise hindamine

Kui raporteerimisel koerajuht ütleb koera teatamise viisiks haukumine, kuid
figurandi leidmisel koer ei teata haukudes on hinne mitterahuldav.
Kui koer ei haugu korrektselt figurandi suunas või korraks eemaldub figurandist
hinnatakse harjutus maksimaalselt hindele rahuldav.

IPO-R 2019 EE
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8.2 Maa-ala otsing A tase

RH-FL A

8.2.1 Harjutused

Maksimaalne punktisumma: 200 punkti
Teatamisharjutus

20 punkti

Juhitavus

20 punkti

Otsingu intensiivsus

10 punkti

Liikuvus

10 punkti

Iseseisvus

10 punkti

Meeskonnatöö, koerajuhi taktika ja ülevaade tööst kogu lõhnatöö ajal

10 punkti

Teatamine: 2 figuranti, maksimaalselt 60 punkti iga figurandi eest

120 punkti

8.2.2 A taseme maa-ala otsingu ala

RH-FL A

Otsinguala

20000 m² (100 m x 200 m), avatud ja kaetud maa-ala.

Märgistus

Piirid ja keskliin on märgistatud.

Figurantide peidikud

Peidikud peavad olema valitud selliselt, et koeral on visuaalse ja füüsilise kontakti
võimalus.

Figurandid

2 figuranti
Otsinguala peab olema 15 minutit enne esimese koera otsingut mitme inimese
poolt koos testkoeraga risti-rästi läbi käidud.

8.2.3 Maa-ala otsingu teatamisharjutus

RH-FL A

Vaata peatükki 3.3.5
Kui kutsutakse, raporteerib rihmastatud ja algasendis koeraga koerajuht kohtunikule ning ütleb koera
teatamise viisi. Kohtuniku loal sooritab koer teatamisharjutuse.

8.2.4 A taseme maa-ala otsingu sooritus
Üldised nõuded

RH-FL A

Kehtivad üldised soorituse nõuded vastavalt peatükile 3.
Peale teatamisharjutust läheb koerajuht maa-ala otsingu alguspunkti, kus
kohtunik informeerib teda taktikalisest situatsioonist.

Otsingu aeg

Maksimaalselt 15 minutit

Sooritus

Koerajuht saadab koera metsa otsingule peale kohtunikult loa saamist.
Vastavalt koerajuhi juhistele peab koer otsima ala läbi eemaldudes sügavuti ja
vaheldumisi ala mõlemale poolele. Koerajuht liigub edasi mööda keskliini, välja
arvatud koera teatamise ajal.
Koer võib aeg-ajalt juba otsitud alasse tagasi joosta, see ei ole viga.

IPO-R 2019 EE
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See on koerajuhi otsustada kas ta soovib teha esmase kiirotsingu ja jätkata
otsingut ala lõpust otsides tagasisuunas nii palju kordi kui ta soovib ilma, et selle
eest punkte vähendataks.
Hindamine

Kehtivad hindamiskriteeriumid vastavalt peatükile 3.
Esimene valeteatamine: - 40 punkti
Eksam jääb sooritamata, kui üks figurant jääb leidmata. Sellisel juhul on suurim
võimalik punktisumma 139 punkti.

8.3 Varingu otsing A tase

RH-T A

8.3.1 Harjutused

Maksimaalne punktisumma: 200 punkti
Teatamisharjutus

20 punkti

Juhitavus

20 punkti

Otsingu intensiivsus

10 punkti

Liikuvus

10 punkti

Iseseisvus

10 punkti

Taktika ja meeskonnatöö

10 punkti

Teatamine: 2 figuranti, maksimaalselt 60 punkti iga figurandi eest

120 punkti

8.3.2 A taseme varingu otsingu ala
Otsingu ala

RH-T A

Hävinenud või osaliselt hävinenud ehitis, mis võib koosneda erinevatest
ehitusmaterjalidest, vähemalt 800-1000 m², ühel või mitmel tasandil. Ainult
hoonete otsimine ei ole lubatud, kuigi üksikuid ruume võib otsingualasse arvata.
A taseme varingu ala peab sisaldama pimedaid ruume või õõnsuseid ja
peidikuid, kus figurant on rusude all ligikaudu 1 m sügavusel.
Koerajuht saab ala kirjelduse jooniselt.

Figurandid

2 figuranti, peidetud, kaetud.

Häirijad

Hõõguv tuli, mootorimüra, haamrilöögid, trummeldamine, helilindistused jne.

Abilised

Otsinguala peab olema vähemalt 15 minutit enne esimese koera otsingut mitme
inimese poolt koos testkoeraga risti-rästi läbi käidud. Vahetult enne töö
alustamist ja koera töö ajal peavad kaks ilma koerata abilist otsingualas liikuma.

8.3.3 Varingu otsingu teatamisharjutus

RH-T A

Vaata peatükki 3.3.5
Kui kutsutakse, raporteerib rihmastatud ja algasendis koeraga koerajuht kohtunikule ning ütleb koera
teatamise viisi. Kohtuniku loal sooritab koer teatamisharjutuse.

IPO-R 2019 EE
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8.3.4 A taseme varingu otsingu sooritus
Üldised nõuded

RH-T A

Kehtivad üldised soorituse nõuded vastavalt peatükile 3.
Peale teatamisharjutust läheb koerajuht varinguala otsingu alguspunkti, kus
kohtunik informeerib teda taktikalisest situatsioonist.

Otsingu aeg

Maksimaalselt 15 minutit

Teatamine

Peale teatamist jätkub otsing peale kohtunikult loa saamist. Koerajuht võib koera
ühe korra saata otsingu jätkamiseks oma asukohast (vaata peatükki 4).

Hindamine

Kehtivad hindamiskriteeriumid vastavalt peatükile 3.
Esimene valeteatamine: - 40 punkti
Eksam jääb sooritamata, kui üks figurant jääb leidmata. Sellisel juhul on suurim
võimalik punktisumma 139 punkti.

8.4 Laviini otsing A tase

RH-L A

Lõhnatöö koosneb teatamisharjutusest, bioloogilisest otsingust koeraga ja tehnilisest otsingust laviinimajakaga
(laviinipiipar).

8.4.1 Harjutused

Maksimaalne punktisumma:

200 punkti

Teatamisharjutus

20 punkti

Töö laviinimajakaga

10 punkti

Juhitavus

10 punkti

Otsingu intensiivsus

10 punkti

Liikuvus

10 punkti

Iseseisvus

10 punkti

Taktika ja meeskonnatöö

10 punkti

Teatamine: 2 figuranti, maksimaalselt 60 punkti iga figurandi eest

120 punkti

8.4.2 Laviini otsingu teatamisharjutus

RH-L A

Vaata peatükki 3.3.5
Kui kutsutakse, raporteerib rihmastatud ja algasendis koeraga koerajuht kohtunikule ning ütleb koera
teatamise viisi. Kohtuniku loal sooritab koer teatamisharjutuse.

8.4.3 A taseme tehnilise otsingu ala ja sooritus

RH-L A

Otsingu ala

Lumeväli, 20 x 20 m, selgelt märgitud

Laviinimajakas

-

Otsing

Raporteerimisel peab koerajuht teatama, kas ta kasutab enda laviinimajakat või
korraldajate poolt pakutavat.

IPO-R 2019 EE
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Koerajuht peab 5 minuti jooksul leidma, välja kaevama ja kohtunikule näitama
märgitud alasse umbes 0,30 m sügavusele maetud laviinimajaka. Otsingutaktika
valib koerajuht.
Kui lubatud aeg ületatakse antakse soorituse eest 0 punkti.

8.4.4 A taseme bioloogilise otsingu ala
Otsingu ala

RH-L A

Lumeväli, umbes 8000 m² minimaalselt 5 peidikuga.
Peidikud peavad olema tehtud lumest plokkidest selliselt, koeral oleks kraapides
figurandi juurde tungimine raskendatud.

Figurandid

2 figuranti, peidetud vähemalt 80 cm sügavusel.
Figurandid peavad peidikutes olema 20 minutit enne koera töö algust ning nad
peavad olema vaikselt kogu otsingutöö ajal.

Abilised

Figurantide vaheline kaugus peab võimaldama selget teatamist.
Vahetult enne koera töö algust ja koera töö ajal peavad vähemalt kolm ilma koerata abilist otsingualas liikuma või suusatama.

8.4.5 A taseme bioloogilise otsingu sooritus
Otsingu aeg

RH-L A

Maksimaalselt 15 minutit
Aeg peatatakse esimese figurandi väljakaevamise ajaks.

Sooritus

Kehtivad üldised soorituse nõuded vastavalt peatükile 3.
Koerajuht võib otsingu läbi viia matkasuuskadel või lumeräätsadel.
Koer alustab otsingut koerajuhile sobivast kohast.
Koerajuht tohib alguspunktist lahkuda, kui koer on vähemalt 30 m kaugusele
eemaldunud, kui koer alustab teatamist ja/või kohtuniku korraldusel.
Töö jätkub kohtuniku korraldusel väljakaevamise lõpetamist ootamata.

Hindamine

Kehtivad hindamiskriteeriumid vastavalt peatükile 3.
Esimene valeteatamine: - 40 punkti.
Eksam jääb sooritamata, kui üks figurant jääb leidmata. Sellisel juhul on suurim
võimalik punktisumma 139 punkti.

8.5. ID-jälg A tase

RH-MT A

8.5.1 Harjutused

IPO-R 2019 EE

Maksimaalne punktisumma: 200 punkti
Jäljeraja (lõhnaraja) leidmine

20 punkti

Jäljerajal liikumine ja sellel püsimine

80 punkti

Koerajuhi käitumine

20 punkti

Figurandi leidmine ja teatamine

60 punkti
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Taktika ja meeskonnatöö

20 punkti

8.5.2 A taseme ID-jälje ala
Raja tüüp ja pikkus

2019

RH-MT A
2000 sammu / umbes 1000 m
3 suunamuutust, minimaalselt 1 maastiku muutus, 1 ristmik, 1 “võõras” jäljerajal
(600 ja 800 m vahel) istumas/lamamas lõhnatöö segamiseks.

Jäljeraja vanus

4 tundi

8.5.3 A taseme ID-jälje sooritus

RH-MT A

Üldised reeglid

Kehtivad üldised soorituse nõuded vastavalt peatükile 3.

Otsingu aeg

45 minutit

Hindamine

Kehtivad hindamiskriteeriumid vastavalt peatükile 3.
Kohtunik võib töö katkestada, kui on selge, et koer ei suuda iseseisvalt jätkata.
Kui figuranti ei leita jääb eksam sooritamata.

8.6 Veetöö A tase

RH-W A

8.6.1 Harjutused

Maksimaalne punktisumma:

200 punkti

Päästevahendi viimine kaldalt: nöör, distants 25 m

20 punkti

Uppuja päästmine kaldalt alustades: rakmed, distants 25 m

60 punkti

Päästevahendi viimine paadist: nöör, distants 25 m

20 punkti

Uppuja päästmine paadist alustades: rakmed, distants 25 m

60 punkti

Triiviva paadi vedamine: aerupaat, distants 25 m

40 punkti

8.6.2 Päästevahendi viimine kaldalt

Vahendid

RH-W A

20 punkti

Paat juhiga ja neopreenülikonnas abiline.
Päästevahend nööriga, mille pikkus umbes 30 m.

Lubatud
1 häälkäsklus ja/või käemärk päästevahendi viimiseks.
häälkäsklused/käemärgid
Sooritus

Juhiga paat on kaldast 25 m kaugusel.
Koerajuht paneb umbes 30 m pikkuse nööri otsa koerale suhu. Koerajuhi käsul
ujub koer paadini ja annab nööri otsa paadijuhile. Seni kuni koerajuht paati
kaldale tõmbab, ujub koer paadi kõrval. Kohe, kui paat kaldani jõuab, kutsub
koerajuht koera enda juurde.

Hindamine

IPO-R 2019 EE

-

Hinnet alandatakse vigade eest nööri võtmisel või sellest lahti laskmisel ning
paadi kõrval ujumisel tehtud vigade eest.
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Kui koer ei too päästenööri paadijuhile, antakse harjutuse eest 0 punkti.

8.6.3 Uppuja päästmine kaldalt alustades
Vahendid

2019

RH-W A

60 punkti

Neopreenülikonnas abiline vees.

Lubatud
Lubatud on korduvad häälkäsklused ja käemärgid.
häälkäsklused/käemärgid
Sooritus

Inimene teeskleb 25 m kaugusel kaldast uppumist ja karjub appi.
Koerajuht käsul ujub koer uppuva inimeseni. Kohe, kui uppuja on koera
rakmetest või päästevestist haaranud, toob koer ta iseseisvalt kaldale tagasi.
Kohe, kui koer on hättasattunud inimesega kaldale jõudnud, asub koerajuht
inimesele abi andma.

Hindamine

Kui koer ei too abilist tagasi, antakse harjutuse eest 0 punkti.

8.6.4 Päästevahendi viimine paadist
Vahendid

RH-W A

20 punkti

Mootorpaat juhiga
Aerupaat juhiga
Paadi nöör, pikkus umbes 30 m.

Lubatud
1 häälkäsklus/käemärk vette hüppamiseks
häälkäsklused/käemärgid 1 häälkäsklus/käemärk aerupaadi juurde ujumiseks
1 häälkäsklus/käemärk tagasi ujumiseks
Sooritus

Päästekoerameeskond (RHT) on mootorpaadis. Neist 20 m kaugusel vees on
aerupaat koos juhiga.
Koerajuhi käsul hüppab koer vette. Koerajuht paneb umbes 30 m pikkuse nööri
otsa koerale suhu. Koerajuhi käsul ujub koer aerupaadini ja annab nööri otsa
paadi juhile. Seni kuni koerajuht aerupaati enda paadi juurde tõmbab, ujub koer
aerupaadi kõrval. Kohe, kui aerupaat mootorpaadini jõuab, tegeleb sellega
abiline. Koerajuht kutsub koera enda juurde ja aitab ta paati tagasi.

Hindamine

Hinnet alandatakse vigade eest nööri võtmisel või sellest lahti laskmisel ja paadi
kõrval ujumisel tehtud vigade eest ning puudujääkide eest vettehüppamisel,
paadini ujumisel või paati tõstmisel.
Kui koer ei too nööri paadijuhile, antakse harjutuse eest 0 punkti.

8.6.5 Uppuja päästmine paadist alustades
Vahendid

RH-W A

60 punkti

Mootorpaat juhiga
Neopreenülikonnas abiline vees.

Lubatud
Lubatud on häälkäsklused ja käemärgid.
häälkäsklused/käemärgid
Sooritus
Päästekoerameeskond (RHT) on mootorpaadis. Neist 25 m kaugusel teeskleb

IPO-R 2019 EE

103 / 127

RAHVUSVAHELINE PÄÄSTEKOERTE EKSAMITE EESKIRI

FCI / IRO

2019

inimene uppumist ja karjub appi.
Koerajuhi käsul hüppab koer vette, ujub uppuva inimeseni. Kohe, kui uppuja on
koera rakmetest või päästevestist haaranud, toob koer ta iseseisvalt paati tagasi.
Kohe, kui koer on hättasattunud inimesega paadini jõudnud, hoolitseb abiline
uppuja eest.
Koerajuht kutsub koera enda juurde ja aitab ta tagasi paati.
Hindamine

Hinnet alandatakse kui koer ei uju otse uppujani, ei uju otse tagasi või ilmutab
puudujääke vettehüppamisel, paadini ujumisel või paati tõstmisel.
Kui koer ei too abilist tagasi, antakse harjutuse eest 0 punkti.

8.6.6 Triiviva paadi vedamine
Vahendid

RH-W A

40 punkti

Aerupaat koos juhiga
Ligikaudu 3 meetri pikkune jämeda otsaga köis, mis on kinnitatud paadi külge.

Lubatud
Lubatud on korduvad häälkäsklused ja käemärgid.
häälkäsklused/käemärgid
Sooritus

Triiviv aerupaat asub kaldast umbes 25 m kaugusel. Selles lamab abitu paadijuht.
Koerajuhi käsul ujub koer triiviva paadini. Koer otsib iseseisvalt paadi külge
kinnitatud köie, haarab selle suhu ja toob paadi kaldale. Kohe, kui paat kaldale
jõuab, käsib koerajuht koeral köiest lahti lasta ja tegeleb abitu paadijuhiga.

Hindamine

IPO-R 2019 EE

Hinnet alandatakse kui koer ei uju otse paadini, ei haara kiiresti köiest või ei uju
otse tagasi.
Kui koer ei too paati, antakse harjutuse eest 0 punkti.
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Lõhnatöö B tase

A osa

9.1 Jäljetöö B tase

RH-F B

9.1.1 Harjutused

Maksimaalne punktisumma: 200 punkti
Märgistusese

10 punkti

Märgistuseseme leidmine

10 punkti

Jälje ülesvõtmine

10 punkti

Jäljel püsimine

70 punkti

8 eset (iga ese 5 punkti)

40 punkti

Figurandi teatamine:

Figurandi leidmine:

30 punkti

Figurandi teatamine:

30 punkti

9.1.2 B taseme jäljetöö ala
Võõra poolt tehtud jälg

2000 sammu

Suunamuutused

8 suunamuutust, mis võivad olla terav-, täis- või nürinurgad.

Esemed

8 korduvalt kasutatud jäljetegijale kuuluvat tarbeeset, kuni kinga suurused.
Nende värv ei tohi silmatorkavalt maastiku omast erineda.
180 minutit

Jälje vanus

RH-F B

Alguspunkt

Märgistusese on asetatud silmatorkamatult alale, mille suuruseks on 30 m x 30
m. Ala parem ja vasak külg on maapinnale märgitud.
Jäljetegija siseneb lähtealale vasakult või paremalt küljelt ja jätab alale märgistuseseme, mis märgib tegelikku jälje algust. Pärast lühikest peatust kõnnib jäljetegija näidatud suunas.

Jälg

Jälg peaks olema võimalikult loomulik, sobima maastikuga ja sisaldama pinnase
muutusi. Maastik võib sisaldada nii metsa, rohumaid, põlde kui ka tee ja tänava
ületusi.
Jäljetegija kõnnib kogu jälje jooksul normaalse sammuga, jälje tegemise ajal ei
tohi ta pinnast kraapida ega peatuda. Jäljetegija peab kohtunikule andma
detailse jäljeskeemi kogu vajaliku teabega, nagu esemete järjekord ja
iseloomulikud kohad jäljel. Jälje salvestamine GPSiga on lubatud ja soovitatav.
Jäljetegija asetab jäljele 8 eset.
Esemed tuleb asetada jäljele, mitte selle kõrvale.
Jäljetegija peab iga eseme asukoha märkima jäljeskeemile. Esemed peavad
olema märgistatud või hästi kirjeldatud.

Jälje lõpp

IPO-R 2019 EE

Jäljetegija, kes lamab või istub jälje lõpus. Jäljetegija peab minema oma kohale
enne lõhnatöö algust.
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9.1.3 B taseme jäljetöö sooritus

RH-F B

Üldised reeglid

Kehtivad üldised soorituse nõuded vastavalt peatükile 3.

Otsingu aeg

Kuni 45 minutit, kaasa arvatud märgistuseseme otsimine.
Märgistuseseme leidmiseks on aega 3 minutit.

2019

200 punkti

Sooritus
Koerajuht vabastab koera rihmast ning suunab ta otsima märgistuseset.
Koer peab süstemaatiliselt otsima ja märgistuseseme leidma 3 minuti jooksul.
Sellel ajal võib koerajuht koera suunata häälkäskluste ja/või käemärkidega, kuid
ei tohi ületada ala piiri. Kui märgistusese on leitud, paneb koerajuht koera
vajadusel rihma otsa ja saadab ta jälge ajama.

Kui koer ei leia märgistuseset, aga võtab jälje üles, võib koerajuht väikese pausi
teha ja koerale rihma külge panna ning talle rihma otsas järgneda või pärast
kohtunikule märku andmist järgneda koerale iseseisvalt, ilma rihmata.
Kui koer ei suuda lõhna üles võtta otsinguks määratud 3 minuti jooksul, võib
päästekoerameeskond (RHT) üritada lõhna üles võtta üldise tööaja arvelt, kuid
koerajuht ei tohi otsingualasse minna. Kohtunik võib otsingu lõpetada, kui on
selge, et koer keeldub töötamast või ei suuda ülesannet täita.
Hindamine

Kehtivad hindamiskriteeriumid vastavalt peatükile 3 ning lisaks:
-

Töö alguspunktis ja märgistuseseme näitamine
Jälje leidmine ning jäljel liikumine
Leitud esemete näitamine kronoloogilises järjekorras
Iseseisev teatamine jälje lõpus
Eksam jääb sooritamata, kui jäljetegija jääb leidmata. Sellisel juhul on suurim
võimalik punktisumma 139 punkti.
Kui koerajuht abistab koera teatamise või eseme näitamise juures antakse
teatamise või näitamise eest 0 punkti.

Ajalimiidi ületamine stardis annab jälje ülesvõtmise ja märgistuseseme leidmise
osa eest 0 punkti.

Teatamise hindamine

Kui raporteerimisel koerajuht ütleb koera teatamise viisiks haukumine, kuid
figurandi leidmisel koer ei teata haukudes on hinne mitterahuldav.
Kui koer ei haugu korrektselt figurandi suunas või korraks eemaldub figurandist
hinnatakse harjutus maksimaalselt hindele rahuldav.
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9.2 Maa-ala otsing B tase

RH-FL B

9.2.1 Harjutused

Maksimaalne punktisumma: 200 punkti
Juhitavus

20 punkti

Otsingu intensiivsus

20 punkti

Liikuvus

10 punkti

Iseseisvus

10 punkti

Taktika ja meeskonnatöö

20 punkti

Teatamine: 3 figuranti, maksimaalselt 40 punkti iga figurandi eest

120 punkti

9.2.2 B taseme maa-ala otsingu ala

RH-FL B

Otsingu ala

Umbes 35000 – 40000 m², minimaalselt 50% kaetud maastik ja piiratud nähtavusega, maastikul võib olla ehitisi.

Figurantide peidikud

Koeral võib olla visuaalse ja/või füüsilise kontakti võimalus. Lubatud on alale
iseloomulikud peidikud (näiteks kõrged peidikud), kuhu koer sisse ei pääse ega
näe. Lubatud on kuni 3 m kõrgusel asuvad peidikud.
Kõrgusel asuvad peidikud peavad olema vähemalt 20 meetri kaugusel otsinguala
piirist, tuule suunda/kiirust tuleb eriti hoolega jälgida.

Figurandid

3 figuranti

Abilised

Otsinguala peab olema 15 minutit enne esimese koera otsingut mitme inimese
poolt koos testkoeraga risti-rästi läbi käidud.

9.2.3 B taseme maa-ala otsingu sooritus

RH-FL B

200 punkti

Üldised reeglid

Kehtivad üldised soorituse nõuded vastavalt peatükile 3.

Taktika

Koerajuht valib otsingutaktika ja peab seda enne otsingu alustamist kohtunikule
tutvustama. Kõikidest muutustest otsingu ajal tuleb kohtunikku teavitada, seda
peab tegema otsinguaja raames.

Otsingu aeg

Maksimaalselt 30 minutit

Sooritus

Peale kohtunikult loa saamist saadab koerajuht koera tööle vastavalt oma
taktikale valitud kohast.
Kui koer on koerajuhist eemaldunud annab kohtunik koerajuhile loa
alguspunktist edasi liikumiseks.
Koer peab koerajuhi suunamisel otsima ala läbi eemaldudes sügavuti ja
vaheldumisi ala mõlemale poolele.
Lubatud on otsingu jätkamine teatamiskohast juhul kui koerajuht teatab taktika
muutmisest kohtunikule, selle eest punkte vähendamata. Vastasel korral peab
minema tagasi alguspunkti ning jätkama sealt.
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Otsingutöö lõppeb kui koerajuht raporteerib töö lõpetamisest ning kohtunik
teeb teatavaks hinnangu.
Koerajuht peab teatamisest kohtunikule märku andma ja tohib alles siis
kohtuniku loal koera juurde minna.
Hindamine

Kehtivad hindamiskriteeriumid vastavalt peatükile 3.3.
-

Esimene valeteatamine: - 40 punkti
Eksam jääb sooritamata, kui üks figurant jääb leidmata. Sellisel juhul on
suurim võimalik punktisumma 139 punkti.

9.3 Varingu otsing B tase

RH-T B

9.3.1 Harjutused

Maksimaalne punktisumma:
Juhitavus

20 punkti

Otsingu intensiivsus

20 punkti

Liikuvus

10 punkti

Iseseisvus

10 punkti

Taktika ja meeskonnatöö

20 punkti

Teatamine: 3 figuranti, maksimaalselt 40 punkti iga figurandi eest

9.3.2 B taseme varingu otsingu ala
Otsingu ala

200 punkti

120 punkti

RH-T B

Hävinenud või osaliselt hävinenud ehitis, mis võib koosneda erinevatest ehitusmaterjalidest, vähemalt 1200-1500 m², ühel või mitmel tasandil.
Ainult hoonete otsimine ei ole lubatud, kuigi üksikuid ruume võib otsingualasse
arvata.
B taseme varingu ala peab sisaldama vähemalt 6 peidikut, millest vähemalt kaks
peavad olema pimedad ruumid või õõnsused, vähemalt kaks sügaval asetsevat
peidikut umbes 2 m sügavusel rusude all või kaks maksimaalselt 2 m kõrgusel
asuvat peidikut. Varingualal peavad olema vähemalt kahte eri tüüpi peidikud.
Kõrgemal asetsevate peidikute osas tuleb eriti jälgida tuule suunda ja tugevust.

Figurandid

3 figuranti: peidetud, kaetud.

Häirijad

Hõõguv tuli, mootorimüra, haamrilöögid, trummeldamine, helilindistused jne.

Abilised

Otsinguala peab olema vähemalt 15 minutit enne esimese koera otsingut mitme
inimese poolt koos testkoeraga risti-rästi läbi käidud.

9.3.3 B taseme varingu otsingu sooritus

RH-T B

200 punkti

Üldised reeglid

Kehtivad üldised soorituse nõuded vastavalt peatükile 3.

Otsingu aeg

Maksimaalselt 30 minutit

Teatamine

Peale teatamist jätkub otsing peale kohtuniku loa saamist. Koerajuht võib koera
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ühe korra saata otsingu jätkamiseks oma asukohast.
Hindamine

Kehtivad hindamiskriteeriumid vastavalt peatükile 3.3.
Esimene valeteatamine: - 40 punkti.
Eksam jääb sooritamata, kui üks figurant jääb leidmata. Sellisel juhul on suurim
võimalik punktisumma 139 punkti.

9.4 Laviini otsing B tase

RH-L B

Lõhnatöö koosneb bioloogilisest otsingust koeraga ja tehnilisest otsingust laviinimajakaga (laviinipiipar).

9.4.1 Harjutused

Maksimaalne punktisumma: 200 punkti
Töö laviinimajakaga

10 punkti

Juhitavus

20 punkti

Otsingu intensiivsus

20 punkti

Liikuvus

10 punkti

Iseseisvus

10 punkti

Taktika ja meeskonnatöö

10 punkti

Teatamine: 3 figuranti, maksimaalselt 40 punkti iga figurandi eest

9.4.2 B taseme tehnilise otsingu ala ja sooritus

RH-L B

120 punkti

10 punkti

Otsingu ala

Lumeväli, 20 x 20 m, selgelt märgitud

Laviinimajakas

-

Sooritus

Raporteerimisel peab koerajuht teatama, kas ta kasutab enda laviinimajakat või
korraldajate poolt pakutavat.

1 laviinimajakas saatjana
1 laviinimajakas vastuvõtjana

Koerajuht peab 5 minuti jooksul leidma, välja kaevama ja kohtunikule näitama
märgitud alasse umbes 0,50 m sügavusele maetud laviinimajaka. Otsingutaktika
valib koerajuht.
Hindamine

Kui lubatud aeg ületatakse antakse soorituse eest 0 punkti.

9.4.3 B taseme bioloogilise otsingu ala
Otsingu ala

Lumeväli, vähemalt 12000 m², minimaalselt 5 peidikuga.
Peidikud peavad olema tehtud lumest plokkidest selliselt, et koeral oleks
kraapides figurandi juurde tungimine raskendatud.

Figurandid

-

IPO-R 2019 EE
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3 figuranti, peidetud umbes 150 cm sügavusele.
Figurandid peavad peidikutes olema 20 minutit enne koera töö algust ning
peavad olema vaikselt.
Figurantide vahemaa teineteisest peab olema piisav, et võimaldaks selget
teatamist.
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Otsinguala peab olema 15 minutit enne esimese koera otsingut vähemalt kolme
inimese poolt koos testkoeraga risti-rästi läbi käidud või suusatatud.
Vahetult enne koera töö algust ja koera töö ajal peavad vähemalt kolm ilma koerata abilist otsingualas liikuma või suusatama.

Abilised

9.4.4 B taseme bioloogilise otsingu sooritus

RH-L B

Otsingu aeg

Maksimaalselt 25 minutit

Sooritus

Kehtivad üldised soorituse nõuded vastavalt peatükile 3.

190 punkti

Koerajuht peab otsingu läbi viima matkasuuskadel.
Koer alustab otsingut vastavalt koerajuhi poolt valitud taktikale sobivast kohast.
Koerajuht tohib alguspunktist lahkuda, kui koer on vähemalt 30 m kaugusele
eemaldunud, kui koer alustab teatamist ja/või kohtuniku korraldusel.
Hindamine

Kehtivad hindamiskriteeriumid vastavalt peatükile 3.

Esimene valeteatamine: - 40 punkti.
Eksam jääb sooritamata, kui üks figurant jääb leidmata. Sellisel juhul on suurim
võimalik punktisumma 139 punkti.

9.5 ID-jälg B tase

RH-MT B

9.5.1 Harjutused

Maksimaalne punktisumma: 200 punkti
Jäljeraja (lõhnaraja) leidmine

20 punkti

Jäljerajal liikumine ja sellel püsimine

80 punkti

Koerajuhi käitumine

20 punkti

Figurandi leidmine ja teatamine

60 punkti

Taktika ja meeskonnatöö

20 punkti

9.5.2 B taseme ID-jälje ala
Raja tüüp ja pikkus

RH-MT B
4000 sammu / umbes 2000 m
Minimaalselt 4 suunamuutust, 2 tänava ristmikku, minimaalselt 1 pinnase
vahetus. Linna ala ja maastiku suhe peaks olema 50%.

Jäljeraja vanus

6 tundi

Otsingu aeg

60 minutit

IPO-R 2019 EE
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9.5.3 B taseme ID-jälje sooritus

RH-MT B

2019

200 punkti

Üldised reeglid

Kehtivad üldised soorituse nõuded vastavalt peatükile 3.

Hindamine

Kohtunik võib igal ajal töö katkestada, kui on selge, et koer ei suuda iseseisvalt
jätkata.
Eksam jääb sooritamata kui figuranti ei leita.

9.6 Veetöö B tase

RH-W B

9.6.1 Harjutused

Maksimaalne punktisumma: 200 punkti
Päästevahendi viimine kaldalt, distants 40 m

20 punkti

Uppuja päästmine kaldalt alustades, distants 40 m

60 punkti

Päästevahendi viimine paadist, distants 40 m

20 punkti

Uppuja päästmine paadist alustades, distants 40 m

60 punkti

Triiviva paadi vedamine, distants 40 m

40 punkti

9.6.2 Päästevahendi viimine kaldalt
Vahendid

RH-W B

20 punkti

Paat koos juhiga
Neopreenülikonnas abiline
Päästevahend nööriga

Lubatud
Lubatud on korduvad häälkäsklused/käemärgid.
häälkäsklused/käemärgid
Sooritus

40 m kaugusel kaldast kukub abiline kaldaga paralleelselt liikuvast paadist vette
ja teeskleb uppumist. Seda märkamata jätkab paat liikumist.
Koerajuht viskab päästevahendi uppuja suunas vette. Koerajuhi käsul ujub koer
päästevahendini, haarab sellele kinnitatud nöörist ja viib päästevahendi
uppujale. Uppuja haarab vahendist. Seejärel toob koer päästevahendist kinni
hoidva uppuja iseseisvalt kaldale.
Kohe, kui koer on hättasattunud inimesega kaldale jõudnud, asub koerajuht
inimesele abi andma.

Hindamine

Hinnet alandatakse vigade eest nööri võtmisel või sellest lahti laskmisel.
Kui koer ei too abilist tagasi, antakse harjutuse eest 0 punkti.

9.6.3 Uppuja päästmine kaldalt alustades
Vahendid

RH-W B

60 punkti

Paat koos juhiga
Neopreenülikonnas abiline on passiivselt vees.

Lubatud
Lubatud on korduvad häälkäsklused/käemärgid.
häälkäsklused/käemärgid
Sooritus
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ja jääb passiivseks. Seda märkamata jätkab paat liikumist.
Koerajuhi käsul ujub koer uppuva inimeseni, haarab tema käe oma suhu ja toob
ta kaldale. Kohe, kui koer on hättasattunud inimesega kaldale jõudnud, asub
koerajuht inimesele abi andma.
Hindamine

Hinnet alandatakse kui koer ei uju otse uppujani, ei uju otse tagasi või segab abi
andmist.
Kui koer ei too abilist tagasi või vigastab teda, antakse harjutuse eest 0 punkti.

9.6.4 Päästevahendi viimine paadist
vahendid

RH-W B

20 punkti

Mootorpaat juhiga
Paat juhi ja neopreenülikonnas abilisega
Nööriga päästevahend

Lubatud
Lubatud on korduvad häälkäsklused/käemärgid.
häälkäsklused/käemärgid
Sooritus

Päästekoerameeskond (RHT) on mootorpaadis.
40 m kaugusel kukub abiline kaldaga paralleelselt liikuvast paadist vette ja
teeskleb uppumist. Seda märkamata jätkab paat liikumist.
Koerajuht viskab päästevahendi uppuja suunas vette. Koerajuhi käsul hüppab
koer vette, ujub päästevahendini, haarab sellele kinnitatud nöörist ja viib
päästevahendi uppujale. Uppuja haarab vahendist.
Seejärel toob koer päästevahendist kinni hoidva uppuja iseseisvalt paadini.
Kohe, kui koer on hättasattunud inimesega paadini jõudnud, hoolitseb abiline
uppuja eest. Koerajuht kutsub koera enda juurde ja aitab ta paati tagasi.

Hindamine

Hinnet alandatakse vigade eest nööri võtmisel või sellest lahti laskmisel ja paadi
kõrval ujumisel tehtud vigade eest ning puudujääkide eest vettehüppamisel,
paadini ujumisel või paati tõstmisel.
Kui koer ei too abilist tagasi, antakse harjutuse eest 0 punkti.

9.6.5 Uppuja päästmine paadist alustades
Vahendid

-

RH-W B

60 punkti

Mootorpaat juhiga
Paat juhi ja neopreenülikonnas abilisega

Lubatud
Lubatud on korduvad häälkäsklused/käemärgid.
häälkäsklused/käemärgid
Sooritus

Päästekoerameeskond (RHT) on paadis. 40 m kaugusel kukub abiline kaldaga paralleelselt liikuvast paadist vette ja jääb passiivseks. Seda märkamata jätkab paat
liikumist.
Koerajuhi käsul hüppab koer vette, ujub uppuva inimeseni, haarab tema käe
oma suhu ja toob ta iseseisvalt paati tagasi. Kohe, kui koer on hättasattunud
inimesega paadini jõudnud, hoolitseb abiline uppuja eest. Koerajuht kutsub koera enda juurde ja aitab ta paati tagasi.
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Hinnet alandatakse kui koer ei uju otse uppujani, ei uju otse tagasi või ilmutab
puudujääke vettehüppamisel, paadini ujumisel või paati tõstmisel.
Kui koer ei too abilist tagasi või vigastab teda, antakse harjutuse eest 0 punkti.

9.6.6 Triiviva paadi vedamine
Vahendid

RH-W B

40 punkti

Mootorpaat juhiga + 4 inimest
Ligikaudu 5 meetri pikkune jämeda otsaga köis, mis on kinnitatud paadi külge.
Väike sild.

Lubatud
Lubatud on korduvad häälkäsklused/käemärgid.
häälkäsklused/käemärgid
Sooritus

Päästekoerameeskond (RHT) on sillast 40 m kaugusel olevas paadis. Koerajuhi
käsul hüppab koer vette. Koerajuht paneb paadi külge kinnitatud köie koerale
suhu. Koer veab paadi sillani. Kohe, kui paat sillani jõuab, aitab abiline silduda.
Koerajuht kutsub koera enda juurde ja aitab ta tagasi paati või sillale.

Hindamine

Hinnet alandatakse kui koer ei uju otse sillani või ei haara kiiresti köiest.
Kui paat ei jõua sillani, kuid on läbinud pool vahemaast, hinnatakse harjutus mitterahuldavaks.
Kui läbitakse alla poole vahemaast, antakse harjutuse eest 0 punkti.
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Joonised

10 LISA – Kuulekusharjutuste joonised

10.1 Kõrvalkõnd rihmaga / rihmata kõrvalkõnd
Märgitud lamamiskohad isasele ja emasele koerale on illustreerivad ning pannakse paika vastavalt reaalsele
platsile.
Ca 40 sammu

Isane

10 - 15 s normaaltempos

25 - 30 s normaaltempos

K
W

R
W
L
W

IPO-R 2019 EE

HF / DH

Ca 50 s normaaltempos

Emane

10 - 15 s normaaltempos
10 – 15 s aeglane kõnd 10 - 15 s jooks

6 meetrit

10 - 15 s normaaltempos

K
W

20 - 25 s normaaltempos
20 - 25 s normaaltempos

R
W
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10.2 Inimrühmas liikumine

Peatus
Grupp alustab
Grupp peatub

Algasend

IPO-R 2019 EE

Stop
Group starts
Group stops

Start position
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10.3 Lamamine juurde kutsumisega

Etapp 3

30 Normal paces

Etapp 2

10 - 15 Normal paces

10 - 15 s normaaltempos

30 s normaaltempos

Etapp 1

Algasend
Start position

IPO-R 2019 EE
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10.4 Asendi vahetus

10 sammu
10 steps

= Asend istu

Sit position

= Asend lama
10.5 Kandmine ja üleandmine
V

Down position

= Asend seisa

Stand position

10 sammu

IPO-R 2019 EE

Laud / Table
1x1m
H = 60 cm

10 sammu
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10 steps

Joonised

10 steps

10.6 Kandmine ja üleandmine A, B

IPO-R 2019 EE

10 sammu

10 sammu

10 Schritte

10 Schritte

10 steps

10 steps
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10.7 Kontroll distantsilt
A tasemel: Istumine – juurde kutsumine – lamamine – juurde kutsumine.
B tasemel: istumine – juurde kutsumine – lamamine – seismine – juurde kutsumine.

IPO-R 2019 EE

Etapp 2

Etapp 3

Etapp 4

40 steps

B:

AC or VC

10 - 15 Normal paces

10 - 15 s normaaltempos

40 sammu

Etapp 1

Häälkäsklus või käemärk

Asend istu
Sit position
Asend lama
Down position
Asend seisa
Stand position

Harjutuse alustamise
järjekord loositakse
The order to start
will be drawn
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LISA – Osavusharjutuste joonised
Kõik konstruktsioonid on käesolevas lisas kirjeldatud. Materjalid võib ise valida, mõõdud ja funktsioonid peavad
vastama kirjeldatule.

20.1 Ebameeldival pinnasel kõndimine

KW / About Turn

Algasend
Ümberpöörd
Peatus, koer istu
asendis
Alg- ja lõppasend
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20.2 Liikumatu puusilla ületamine
Toestuseks võib kasutada muid vahendeid. Toestused tuleb paigaldada puusilla mõlemasse otsa.

400 cm

40 cm

20 cm

V
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20.3 Juhitavus distantsilt L V

40 m

40 m

8.45 m

20 m

34.64 m

20.4 Juhitavus distantsilt L A & B

40 m
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20 m

8.45 m

34.64 m

20.5 Juhitavus distantsilt

40 m
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20.6 Liikuv tünnidest sild

400 cm

40 cm
V

V
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20.7 Redel
A tasemel liigub koerajuht koos koeraga, B tasemel liigub koer üksi viimase redelipulgani ning jääb sinna ootama.
395 cm
Pulgad 5 x 3 cm: Aksiaalne vahekaugus E = 30 cm

5 cm

3 cm

E E E E E E E E E E E E E

50 cm

50 cm
cmcm

V
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20.8 Tunnel

300 cm
Tunnel D = 50 cm

300 cm
Kott D = 50 cm

V
V
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20.9 Rippsild
Kirjeldatud mõõtmete ja sama liikuvusega sarnased konstruktsioonid on lubatud.
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