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1. Üldosa 

1.1 EKL atesteeritud varrukamees vastavalt käesolevale statuudile atesteeritud koerte 

kaitsekoolituse spetsialist, kes on kantud EKL atesteeritud varrukameeste nimekirja. 

1.2 EKL atesteeritud varrukamees omab teadmisi ja oskusi koerte kaitsekoolituse treeningute 

läbiviimiseks ning punktis 6.1 nimetatud EKL ametlikel üritustel (edaspidi: Üritus) 

kaitseosas/varrukakatsel töötamiseks. 

1.3 EKL atesteeritud varrukamehe vastutus 

1.3.1 Varrukamees vastutab selle eest, et tema teadmised, oskused ja füüsiline vorm 

võimaldavad töötada Üritusel koerte ohutust tagades ja Ürituse läbiviimist 

reguleerivate eeskirjade nõudeid järgides. 

1.3.2 Andes nõusoleku Üritusel töötamiseks, peab varrukamees alati hindama iseseisvalt 

oma võimeid ja oskusi konkreetsel Üritusel töötamiseks. 

1.3.3 Lisaks Üritust korraldavale organisatsioonile vastutab ka varrukamees kaitseosas 

osalevate koerte võimalike vigastuste eest, juhul kui need on põhjustatud 

varrukamehe oskamatust tööst. 

 

2. Varrukamehe eksami korraldamine ja eksamil osalemise 

eeltingimused 

2.1 Varrukamehe eksamil osalemiseks peab varrukamehe kandidaat täitma järgnevad 

eeltingimused:  

2.1.1 olema vähemalt  18-aastane; 

2.1.2 olema koerajuhina saanud koolitustulemuse vähemalt KK-1, PJK-1 või IGP-1 

astmes; 

2.1.3 omama soovituskirja teda koolitanud atesteeritud varrukamehelt; 

2.1.4 olema EKL liige 

2.2 Varrukamehe eksamil osalemiseks esitab varrukamehe kandidaat EKL-KKK 

eestseisusele sooviavalduse eksamil osalemiseks ning dokumendid, mis tõestavad punktis 

2.1 nimetatud eeltingimuste täitmist. 

2.3 Varrukamehe eksami (sh teooriaosa küsimused) valmistab ette ja viib läbi EKL-KKK 

eestseisuse määratud vähemalt 3-liikmeline eksamikomisjon. Kõik eksamikomisjoni 

liikmed peavad olema atesteeritud varrukamehed. 

2.4 EKL-KKK eestseisus on kohustatud eeltingimused täitnud varrukamehe kandidaadile 

teatama eksami aja hiljemalt 30 päeva pärast avalduse laekumist. 

 

3. Varrukamehe eksam 

3.1 Varrukamehe eksam koosneb neljast osast: 

a) teooriaosa 

b) füüsiliste võimete test 
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c) praktilise treeningu läbiviimine 

d) võistlusliikumine 

3.1.1 Kõik koerad, kellega eksami praktikaosas harjutusi läbi viiakse (punktid 3.1.4 ja 

3.1.5), peavad olema varrukamehe kandidaadile võõrad, st ta ei tohi olla neid 

eelnevalt treeninud. 

3.1.2 Eksami teooriaosas käsitletakse järgnevaid teemasid: 

a) koera kaitsekoolituse teooria, võistlusmäärustik 

b) koera käitumine, füsioloogia ja esmaabi 

c) varrukamehe eetika 

3.1.2.1 Eksami teooriaosa sooritamiseks peab varrukamehe kandidaat vastama õigesti 

vähemalt pooltele küsimustele. 

3.1.3 Füüsiliste võimete testi käigus peab varrukamehe kandidaat läbima 2 km pikkuse 

jooksudistantsi ajaga alla 9 minuti. 

3.1.4 Praktilise treeningu läbiviimise osas peab varrukamehe kandidaat viima läbi 

treeningu vähemalt 2 koeraga. 

3.1.4.1 Praktilise treeningu läbiviimisel peab varrukamehe kandidaat vestluses koerajuhiga 

selgitama välja treeningu koerajuhipoolse soovitud eesmärgi, ehitama sellest 

lähtuvalt üles treeningu ning andma pärast treeningut koerajuhile tagasisidet toimunu 

kohta. 

3.1.4.2 Eksami käigus hinnatakse varrukamehe oskust saada aru koerajuhi soovidest ning 

ehitada üles treening, mis aitab seda eesmärki saavutada. Samuti hinnatakse 

varrukamehe kandidaadi oskust anda koerajuhile treeningujärgset tagasisidet. 

Hinnata tuleb ennekõike varrukamehe kandidaadi töö ülesehitust lähtuvalt püstitatud 

eesmärgist. Samuti hinnatakse kandidaadi oskust treeningul toimunut analüüsida 

ning koerajuhile ja eksamikomisjonile lahti seletada. 

3.1.5 Võistlusliikumine koosneb järgnevatest osadest: 

a) aretuskontrolli varrukakatse skeemi sooritamine vähemalt 2 koeraga 

b) vähemalt IGP-2 kaitseosa skeemi sooritamine vähemalt 2 koeraga 

3.1.5.1 Võistlusliikumise osa sooritatakse koheselt peale füüsiliste võimete testi läbiviimist, 

et tagada varrukamehele teatava eelneva füüsilise koormuse olemasolu. 

3.1.5.2 Võistlusliikumist hindamisel võetakse arvesse järgnevat: 

a) varrukamehe teadmisi skeemi osas 

b) varrukamehe oskust töötada koera ohust tagaval moel 

c) varrukamehe oskust avaldada koerale vajalikul määral survet 

d) varrukamehe oskust näha platsi ja käituda vastavalt sellele 

e) varrukamehe oskust reageerida kohtuniku märguannetele ja juhistele 

3.2 Varrukamehe eksami sooritamist/mittesooritamist hinnatakse järgnevalt: 

3.2.1 Varrukamehe kandidaat, kes läbib kõik eksami osad, on sooritanud varrukamehe 

eksami täies mahus ning lubatakse stažeerima kõigile Üritustele. 

3.2.1.1 Täies mahus eksami sooritanud ja stažeerima lubatud varrukameest nimetatakse 

stažeerivaks varrukameheks. 
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3.2.2 Varrukamehe kandidaat, kes läbib eksami teised osad va 3.1.5 b), on sooritanud 

varrukamehe eksami osaliselt ning lubatakse stažeerima piiratud ulatuses – ainult 

aretuskontrollide ja näituste varrukakatsetele. 

3.2.2.1 Osaliselt eksami sooritanud ja stažeerima lubatud varrukameest nimetatakse piiratud 

õigustega stažeerivaks varrukameheks. 

3.2.3 Minimaalselt 1 aasta pärast punktis 3.2.2 kirjeldatud varrukamehe eksami osalist 

sooritamist võib piiratud ulatuses stažeerima lubatud varrukamees esitada EKL-KKK 

eestseisusele sooviavalduse osalisel varrukamehe eksamil osalemiseks eeldusel, et ta 

on selleks hetkeks sooritanud 4.2 kirjeldatud stazeerimised. 

3.2.3.1 Osaline varrukamehe eksam korraldatakse vastavalt punktidele 2 ja 3.1.5 b).  

3.2.3.2 Kui varrukamehe kandidaat läbib ka osalise varrukamehe eksami, loetakse 

varrukamehe eksam täies mahus sooritatuks. 

 

4. Stažeerimine ja atesteeritud varrukameheks kinnitamine 

4.1 Vastavalt punktile 3.2.1 täielikult varrukamehe eksami sooritanud ja stažeerima lubatud 

varrukamees peab stažeerimise käigus: 

4.1.1 Töötama ühel näituse või aretuskontrolli varrukakatsel. 

4.1.2 Töötama kahel IGP eksamil või võistlusel kaitseosas. 

4.1.3 Osalema kolmel treeningul atesteeritud varrukamehe juures, kes ei olnud tema 

koolitaja ja soovitaja. 

4.2 Vastavalt punktile 3.2.2 osaliselt varrukamehe eksami sooritanud ja piiratud õigustega 

stažeerima lubatud varrukamees peab stažeerimise käigus: 

4.2.1 Töötama kahel näituse või aretuskontrolli varrukakatsel. 

4.2.2 Osalema kolmel treeningul atesteeritud varrukamehe juures, kes ei olnud tema 

koolitaja ja soovitaja. 

4.2.3 Atesteeritud varrukameheks saamise eelduste täitmiseks peab piiratud õigustega 

stažeerima lubatud varrukamees sooritama ka osalise varrukamehe eksami vastavalt 

punktile 3.2.3. 

4.3 Atesteeritud varrukameheks kinnitamiseks esitab stažeerimise sooritanud varrukamees 

EKL-KKK eestseisusele vastava sooviavalduse koos tõenditega punktis 4.1 või 4.2 

nõutud tingimuste täitmise kohta. Nõuete täitmise korral edastab EKL-KKK eestseisus 

avalduse EKL juhatusele kinnitamiseks ja EKL atesteeritud varrukameeste nimekirja 

kandmiseks. 

 

5. EKL atesteeritud varrukamehelt atesteeringu äravõtmise kord 

5.1 EKL atesteeritud varrukamehelt võib atesteeringu ära võtta järgmistel juhtudel: 

5.1.1 Varrukamees eksib eetikanõuete vastu. 

5.1.2 Varrukamees tekitab koerale tõsise vigastuse treeningsituatsioonis või Ürituse 

kaitseosas/varrukakatsel. 
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5.1.3 Varrukamees käitub igapäevaelus tõestatult koeravaenulikult. 

5.1.4 Varrukamees ei ole 3 aasta jooksul Ürituse kaitseosas/varrukakatsel varrukamehena 

töötanud või ükski tema poolt treenitud koer ei ole nimetatud perioodi jooksul 

osalenud Ürituse kaitseosas/varrukakatsel. 

5.2 Varrukamehelt atesteeringu ära võtmiseks punkt 5.1 alusel moodustab EKL-KKK 

eestseisus vähemalt 3- liikmelise komisjoni, kuhu peab kuuluma vähemalt 2 atesteeritud 

varrukameest. Komisjon esitab ettepaneku varrukamehelt atesteeringu ära võtmiseks EKL 

juhatusele. 

5.3 Varrukamehelt võetakse EKL-KKK eestseisuse ettepanekul ning EKL juhatuse otsusega 

EKL atesteeritud varrukamehe atesteering ära ja ta kustutatakse EKL varrukameeste 

nimekirjast:  

a) tema vastavasisulise avalduse alusel;  

b) kui tema EKL liikmelisus on lõppenud. 

 

6. Nõuded eksamitel, võistustel, testidel, katsetel ja aretuskontrollides 

kasutatavatele varrukameestele 

6.1 EKL poolt tunnustatud ametlikeks üritusteks loetakse 

a) EKL kalenderplaani kantud eksamid ja võistlused; 

b) EKL kalenderplaani kantud näitused; 

c) EKL kalenderplaani kantud katsed ja testid; 

d) Koerte aretuskontrollid ja iseloomukontrollid, mille tulemused on aluseks koerte 

aretusnõuete täitmiseks või pesakondade EKL-is registreerimiseks. 

6.2 Punktis 6.1 nimetatud üritustel võivad kaitseosas/varrukakatsel töötada ainult  

6.2.1 EKL atesteeritud varrukamehed. 

6.2.2 FCI liikmesriigis varrukamehe õigused omandanud varrukamehed.  

6.2.2.1 Juhul kui ürituse korraldamist reguleerivad eeskirjad seda nõuavad, peab korraldaja 

küsima seejuures vastava riigi kennelorganisatsioonist nõusoleku. 

6.2.3 EKL varrukamehe eksami sooritanud ja stažeerima lubatud varrukamehed. 

6.2.3.1 Vastavalt punktile 3.2.2 eksami sooritanud ja piiratud õigustega stažeerima lubatud 

varrukamehed ei tohi töötada punktis 6.1 a) nimetatud üritustel. 

6.2.3.2  Stažeeriv varrukamees võib töötada vaid koos atesteeritud varrukamehega või 

atesteeritud varrukamehe juuresolekul, kes vajadusel saab stažeerivat varrukameest  

aidata või välja vahetada. 

 


