
JAHIKATSETE ÜLDEESKIRI 

KINNITATUD EKL JKK eestseisuse koosolekul 13.04.2022 

Kinnitatud EKL Volinike koosolekul 03.05.2022 

 

1.    Üldtingimused 

1.1.  Käesolev eeskiri määrab EKL poolt tunnustatud  jahikoerte  jahikatsete ja taotlemise, korraldamise ning 
hilisema aruandlusega seotud protsessid, samuti eksamitel ja võistlustel osalemise üldtingimused. 

1.2.  Jahikoera tohib katsetada ainult seaduses ja käesolevas eeskirjas määratud tingimustel.  

1.3.  Jahikoera katsetamise eeskirjad koostab Eesti Kennelliidu Jahikoerte Kogu (edaspidi EKL JKK) kaasates 
vajadusel tõuühingud ja jahindusspetsialiste.  Jahikoerte katsetamise eeskirjad kinnitab  Eesti Kennelliidu 
volinike koosolek. 

1.4.  Rahvusvaheliste jahikatsete korraldamisel lähtutakse FCI vastavatest eeskirjadest kohaldades 
registreerimise ja aruandluse protsessile käesolevas eeskirjas sätestatud. 

2.    Osalemisõigus 

2.1.  Eestis toimuvatel jahikatsetel võivad osaleda tõukoerad neist tõugudest, mis on kantud Eesti Kenneliidu 
juhatuse poolt kinnitatud  Eestis jahiks kasutatavate tõugude nimekirja ja omavad EKL poolt 
aksepteeritavat tõutunnistust. 

2.2.  Jahikatsel osalevad koerad peavad olema vähemalt 9 kuu vanused, kui jahikatse eeskiri ei sätesta teisiti.  

2.3 Jahikatsetel osalevad koerad peavad täitma EKL vaktsineerimisnõudeid. 

2.3.  Jahikatse eeskiri võib osalemisõigust piirata tulenevalt jahikatse iseloomust.  

3.    Jahikatsete liigid 

3.1.  Eestis korraldatavate jahikatsete liigid määratakse kindlaks EKL JKK poolt koostatud ja EKL Volinike 
Koosoleku  poolt kinnitatud jahikatse eeskirjadega.  

4.    Jahikatsete kestus 

4.1.  Jahikatseid võib korraldada ühepäevaste katsetena või perioodikatsetena. 

4.2.  Perioodikatse taotletakse kuni 90 päevaseks perioodiks määramata täpset katse toimumiskuupäeva 
tulenevalt jahikatse iseloomust.  

4.3.  Ühepäevane katse on kindlaks päevaks taotletav katse. 

5.    Jahikatse taotlemine 
5.1.  Jahikatsete läbiviimise õigust võivad taotleda EKL liikmesorganisatsioonid ja/või jahikatsekohtunikud. 

5.2.  Jahikatse korraldaja sõlmib seadusega ettenähtud kokkulepped jahikatse toimumise koha ja jahikatse 
korraldamise tingimuste asjus jahimaa või katseala kasutajaga.  



5.3.  Jahikatse korraldamise õiguse saamiseks tuleb esitada vastav kirjalik taotlus EKL JKK eestseisusele nende 
poolt määratud e-postiaadressile hiljemalt 30 päeva enne katse toimumist.  Kaalukatel põhjustel võib 
nimetatud tähtajast kõrvale kalduda. Taotlused rahuldatakse saabumise järjekorras. 

5.4.  Katse korraldamise taotluses peab sisalduma: 

5.4.1.     katse korraldaja andmed (nimi, postiaadress, telefoninumber), 

5.4.2.     jahikatse liik 

5.4.3.     jahikatse kestus või  toimumise aeg ja 

5.4.4   jahikatse toimumiskoht 

5.4.5.     kohtuniku nimi ja kontaktandmed 

5.4.6.     jahikatse juhendis nõutud lisainformatsioon 

5.5.  EKL JKK eestseisus edastab jahikatse taotluse 2 tööpäeva jooksul alates punktis 5.4 toodud nõuetele 
vastava taotluse esitamisest  EKL juhatusele ürituste kalenderplaani kinnitamiseks.  EKL JKK eestseisus 
võib keelduda taotluse edastamisest järgmistel juhtudel teatades sellest taotlejale kirjalikult: 

5.5.1.     jahikatse korraldajale on varasemalt määratud karistus käesoleva eeskirja punkt 7 alusel; 

5.5.2.     jahikatse korraldaja on varasemalt jätnud õigeaegselt esitamata jahikatse tulemused. 

5.5.3.     jahikatse korraldajal on võlgnevused EKL ees. 

5.6.  Iga korraldaja kohustub säilitama iga hindamislehe koopia vähemalt aasta andmete EKL andmebaasi 
kandmisest. 

5.7.  Juhul kui punktis 5.4. toodud taotluses olevad andmed muutuvad peale taotluse rahuldamist, teatab 
korraldaja muutunud andmetest esimesel võimalusel punktis 5.3. toodud aadressile. 

5.8.  EKL JKK eestseisus peab jahikatsete arvestust ja avaldab kinnitatud jahikatsete andmed EKL kodulehel. 

6.    Jahikatse protokoll 

6.1.  Jahikatse protokoll koostatakse vastavalt katse juhendi lisana toodud blanketil vähemalt kahes 
eksemplaris, millest üks antakse koerajuhile ja teine edastatakse esimesel võimalusel elektroonse 
koopiana EKL JKK-le, kontrollitakse protokollide õigsust ning originaal edastatakse EKL büroole hiljemalt 
kahe nädala jooksul peale jahikatse toimumist. EKL büroo sisestab tulemused EKL jahikatsete 
andmebaasi ja säilitab protokollide originaale vastavalt asjaajamiskorrale.  

 

6.2.  Kui jahikatse juhendi kohaselt on lubatud kasutada koondprotokolli, edastatakse selle elektrooniline 
koopia EKL JKKle esimesel võimalusel peale katse toimumist ning originaalprotokollid vastavalt punktile 
6.1. 

7.    Sanktsioonid 



7.1.  Kui EKL JKK poolt määratud vaatleja on tuvastanud jahikatse korralduses puudujääke, teeb ta EKL JKK 
eestseisusele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teadaande 3 tööpäeva jooksul peale katse 
lõppemist. Teadaande võib esitada ka koeraomanik või kohtunik jahikatsel toimunud intsidendi kohta 
samal viisil ja tähtajal. 

7.2.  EKL JKK eestseisus küsib poolte seisukohta koheselt peale teadaande saamist. Pooltel on aega vastata EKL 
JKK järelpärimisele 10 tööpäeva jooksul.  

7.3.  Peale pooltelt saabunud vastuse laekumise tähtaega teeb EKL JKK eestseisus otsuse oma järgmisel 
koosolekul valides ühe järgmistest variantidest: 

7.3.1.     Jätta teadaanne käiguta; 

7.3.2.     Määrata korraldajale hoiatus nõuete rikkumise eest; 

7.3.3.     Tühistada jahikatse tulemused; 

7.3.4.     Määrata korraldajale jahikatsete korralduskeeld kuni 3 aastaks; 

7.3.5.     Määrata kohtunikule tegevuskeeld kuni 3 aastaks; 

7.3.6.     Määrata koerajuhile või koeraomanikule jahikatsetel osalemise keeld kuni 3 aastaks.  

7.4.  EKL JKK eestseisus esitab  sanktsiooniotsuse kinnitamiseks EKL juhatusele. 

  

 

 


