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 1  Üldnõuded  

Üldnõuded kehtivad kõigi statuudis nimetatud koolitusalade kohta. 

 1.1  Koerajuht peab olema elanud Eestis alaliselt vähemalt aasta enne MMi toimumist. 

 1.2  Koerajuht peab olema EKL liige võistkonna EKL juhatusele kinnitamiseks esitamise ajal ja 

MMi toimumise ajal. 

 1.3  Koer peab olema olnud registreeritud EKL tõuregistrisse vähemalt viimased kuus kuud 

enne MMi toimumist. 

 1.4  Võistkonda kandideerivad võistluspaarid esitab EKL Juhatusele kinnitamiseks EKL-KKK 

eestseisus. 

 2  Rahvusvahelise teenistuskoerte katse (IGP) MM 

 

 2.1  Eesti Kennelliit saadab Eesti esindajatena FCI IGP MM-ile kuni 5 võistluspaari (koer ja 

koerajuht) ning tasub nende osalemistasud ning hüvitab muud kulud vastavalt EKL 

Juhatuse otsusele. 

 2.2  Võistkonda kandideerivad võistluspaarid (koer ja koerajuht) peavad olema täitnud 

järgmised eeltingimused: 

 2.2.1  saavutanud sama aasta IGP Eesti meistrivõistlustel tulemuse vähemalt hindega “hea” (iga 

ala osasooritus vähemalt 80 punkti). 

 2.2.2   võistkonda kandideerimine toimub punktis 2.2.1 nimetatud võistlusel saavutatud kohtade 

alusel. Juhul kui paremusjärjestuses eespool olev koerajuht loobub osalemisest, saab 

õiguse võistkonda kandideerida järgmisel kohal olnud koerajuht. 

 2.2.3  juhul kui punkti 2.2.2 alusel jääb võistkonnas kohti vabaks, on võistkonda võimalik 

kandideerida koerajuhtidel, kes on eelneva aastaringi jooksul edukalt esinenud FCI IGP 

MM-il, tõu IGP MM-il või CACIT IGP võistlusel (vähemalt hinne "hea", iga ala 

osasooritus vähemalt 80 punkti). Sooviavaldus võistkonda kandideerimiseks tuleb EKL-

KKK eestseisusele esitada hiljemalt sama aasta IGP EMV-le järgneva kahe päeva jooksul. 

 2.2.4  juhul kui punkti 2.2.3 alusel soovib võistkonda kandideerida rohkem koerajuhte, kui 

võistkonnas vabu kohti on, määratakse paremusjärjestus kandideerimise aluseks olevate 
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tulemuste punktisummade järgi. 

 3  Sõnakuulelikkuskoolituse (Obedience) MM 

 3.1  Eesti Kennelliit saadab Eesti esindajatena FCI sõnakuulelikkuskoolituse MMile kuni 6 

võistluspaari (koer ja koerajuht), tasub nende osalemistasud ning hüvitab muud kulud vastavalt 

EKL Juhatuse otsusele. Lubatud on saata ka kuni 2 varupaari, kelle osalemise- ja sõidukulusid EKL 

ei hüvita. 

 3.2  Võistkonda kandideerivad võistluspaarid (koer ja koerajuht) peavad olema täitnud järgmised 

eeltingimused: 

 3.2.1  omama kahe MMi vahele jääval perioodil EKL-KKK poolt kinnitatud punktivõistlustelt või 

välismaal ametlikel võistlustel saadud tulemuste põhjal vähemalt kolme tulemust SK3 klassist, 

millest vähemalt kaks tulemust peavad olema I järgule ning üks tulemus võib olla II järgule, ning 

ainult üks nendest tulemustest võib olla saadud välismaal; 

 3.2.2  eelistatud on kolme I järku omavad võistluspaarid. Võrdsete tulemuste korral on eelistatud MMile 

registreerimise algustähtajale eelnenud Sõnakuulelikkuse Eesti Meistrivõistlustel (SK EMV) 

parema tulemuse saanud võistluspaar. Kui SK EMV tulemuste alusel on endiselt võrdsete 

tulemustega võistluspaare, on eelistatud punktivõistlustelt suurima punktide kogusumma saanud 

võistluspaar. 

 4  Rahvusvahelise teenistuskoerte jäljekatse (IGP-FH) MM 

 4.1  Eesti Kennelliit saadab Eesti esindajatena FCI IGP-FH MM-ile kuni 2 võistluspaari (koer 

ja koerajuht) ja 1 varupaari ning tasub nende osalemistasud ning hüvitab muud kulud 

vastavalt EKL Juhatuse otsusele. Varupaari kulud kuuluvad hüvitamisele vaid juhul, kui 

varupaar pääseb MM-il osalema (näiteks MM-i korraldajate poolt läbi viidud loosimise 

tulemusel). 

 4.2  Võistkonda kandideerivad võistluspaarid (koer ja koerajuht) peavad olema täitnud 

järgmised eeltingimused: 

 4.2.1  saavutanud eelneva aasta IGP-FH/IFH Eesti meistrivõistlustel tulemuse vähemalt hindega 

"hea" 

 4.2.2  võistkonda kandideerimine toimub punktis 4.2.1 nimetatud võistlusel saavutatud kohtade 

alusel. Juhul kui paremusjärjestuses eespool olev koerajuht loobub osalemisest, saab 
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õiguse võistkonda kandideerida järgmisel kohal olnud koerajuht. 

 4.2.3   juhul kui punkti 4.2.2 alusel jääb võistkonnas kohti vabaks, on võistkonda võimalik 

kandideerida koerajuhtidel, kes on eelneva aastaringi jooksul edukalt esinenud FCI IGP-

FH MM-il, tõu IGP-FH/FH MM-il või CACIT IGP-FH võistlusel (vähemalt hinne "hea"). 

Sooviavaldus võistkonda kandideerimiseks tuleb EKL-KKK eestseisusele esitada hiljemalt 

eelneva aasta IGP-FH/IFH EMV-le järgneva kuu jooksul. 

 4.2.4  juhul kui punkti 4.2.3 alusel soovib võistkonda kandideerida rohkem koerajuhte, kui 

võistkonnas vabu kohti on, määratakse paremusjärjestus kandideerimise aluseks olevate 

tulemuste punktisummade järgi. 

 4.2.5  varupaariks on võistluspaar, kes on punktide 4.2.1–4.2.4 alusel paremusjärjestuses kolmas. 

 

 5  Rahvusvahelise päästekoerte katse (IPO-R) MM 

 5.1  Eesti Kennelliit saadab Eesti esindajatena FCI/IRO IPO-R MM-ile kuni 5 võistluspaari (koer ja 

koerajuht) ning tasub nende osalemistasud ning hüvitab muud kulud vastavalt EKL Juhatuse 

otsusele. 

 5.2  Võistkonda kandideerivad võistluspaarid (koer ja koerajuht) peavad olema täitnud MM-il 

osalemise tingimused ja järgmised eeltingimused: 

 5.2.1  saavutanud eelneva aastaringi jooksul FCI/IRO kohtuniku poolt hinnatud võistlusel või eksamil 

vastavas kategoorias IPO-R RH B taseme tulemuse vähemalt hindega „hea“ (vähemalt 250 punkti). 

Juhul kui tulemus on saadud välisriigis, tuleb EKL-KKK eestseisusele esitada väljavõte võistleja 

võistlusraamatust ja katse tulemuste protokollist koos IPO-R MM-le saadetava võistkonna 

kinnitamise taotlusega. 

 5.2.2  juhul kui punkti 5.2.1 alusel soovib võistkonda kandideerida rohkem koerajuhte, kui võistkonnas 

vabu kohti on, määratakse paremusjärjestus kandideerimise aluseks olevate tulemuste 

punktisummade järgi. 


