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1. ÜLDOSA 
1.1 Seda juhendit kasutatakse katsekorraldaja kurssiviimiseks karjatamisinstinkti testi, karajatamise katsete, 

eksamite ja võistluste (edaspidi tähistatud mõistega “katse”) eripäraga.  

1.2 Katse toimumisest tuleb teatada EKL Karjakoerte Kogu (edaspidi EKL- KAR) eestseisusele 

vähemalt üks kuu varem.  

1.3 Katse viib läbi EKL rahvuslik karjatamise kohtunik või  FCI rahvusvaheline karjatamise kohtunik 

või EKL Karjakoerte Kogu poolt heakskiidetud kohtunik või koolitaja. Kohtuniku heakskiitmise 

eeldused on järgmised: on pika staažiga karjatamise koolitaja või kohtunik, kes on hinnanud teste või 

katseid; on kursis EKL  Karjakoerte Kogu karjatamise katsete reeglite, hindamisjuhendite ja 

hindamisprotokollidega. 

1.4 Katse korraldaja võib olla EKL liikmeks olev tõuühing, klubi või EKL-KAR. Iga karjatamise katsel 

osalenud koera kohta koostatakse ametlik protokoll, koera sooritusele antakse hinnang. Korraldaja 

edastab katse tulemused vähemalt 2 nädala jooksul EKL Karjakoerte Kogule. 

1.5 Loetelu välja kuulutatud karjatamise katsetest avaldatakse EKL ja EKL- KAR kodulehel. 

 

2. KATSE EESKIRI 
2.1 Koer peab olema märgistatud või kiibistatud ja EKL nõuete kohaselt vaktsineeritud.  

2.2 Katsel võivad osaleda välismaised koerad.  

2.3 Katsel võivad osaleda kõik osalemistingimusi täitvad koerad koos koerajuhiga.  

2.4 Karjatamise katsete üldise hea tava kohaselt võib kariloomade omanik oma koeraga osaleda oma 

kariloomadega tehtaval katsel. Ta stardib oma klassis esimesena. 

2.5 Enne sooritust peab koerajuht registreeruma toimkonna juures ja esitama koera vaktsineerimise 

ja registreerimise dokumendid 

2.6 Jooksuajal oleva emase koeraga osaletakse viimasena ja seda koera peab hoidma katse alalt 

eemal enne ja pärast oma osaluskorda. Koerajuht võib soorituseks valmistuda tavapärasel viisil. 

2.7 Hilinenud osalejat võib lubada katsele, kui see on ajakavas võimalik. Seda otsustab 

korraldustoimkond. 

 

3. KATSELE REGISTREERUMINE JA OSALUSTASU 
3.1 Katsele registreerutakse korraldaja poolt määratud tähtajaks ja korraldaja poolt etteantud viisil 

või kohapeal enne katse algust. Registreerimisel tuleb korraldajale edastada kokkulepitud info.  Kui 

koera andmed on veebis tõuregistrist leitavad, võib tõutunnistuse asemel saata tõuregistris oleva 

info lingina. 

3.2 Katse toimumise kohas on vaja korraldustoimkonnale oma osalemist kinnitada vähemalt pool 

tundi enne väljakuulutatud soorituse algusaega. Osalejat, kes ei ole toimumise kohta õigeaegselt 

ilmunud, võidakse katsele mitte lubada. Osalejal peab olema kaasas koera veterinaarpass. Kui 
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registreerimisel ei ole saadetud tõutunnistust või linki koera andmetele tõuregistris, siis peab 

osalejal olema kaasas  tõutunnistus või selle koopia (va tõutunnistuseta koerad). Kiipi ja kehtivaid 

vaktsineerimisi võib kontrollida pisteliselt. 

3.3 Korraldaja määrab osalustasu suuruse. Kui koera kohta registreerumisel antud info osutub 

vigaseks või puudulikuks, on korraldajal õigus antud koera katsele mitte lubada. Sel juhul 

osalemistasu ei tagastata. Osalemistasu tagastamist ei toimu ka siis, kui registreeritud koer ei ilmu 

katsele või kui katse kohtunik ei luba koeral osaleda. Osalustasu tagastatakse, kui  katse toimumine 

tühistatakse osalejast sõltumatutel põhjustel. 

3.4 Karjatamispäeva raames toimuv katse vastab ajaliselt – koos hindamisega- kahele (2) ringaia 

treeningule. Seda peab arvestama katsel osalevate koerte puhul ja nende summaarset 

karjatamiskordade arvu vähendama. 

 

4. LAHKARVAMUSTE KÄSITLEMINE 
4.1 Proteste tuleb kirjalikult vormistada katse toimumiskohas, kohe peale sooritust, vähemalt tunni 

aja jooksul. Lahendus leitakse protesti esitaja, katsekorraldaja ja katse kohtuniku läbirääkimise teel. 

Kui katse toimumiskohas ei suudeta kokkuleppele jõuda, antakse protest lahendamiseks edasi EKL-

KAR eestseisusele. 

 

5. KARJATAMISE KATSE KÄIK 
5.1 Koerajuht suundub koos koeraga karjamaale/karjaaeda, kui kohtunik annab talle selleks loa.  

5.2 Kohtunik annab punkte ja kommenteerib sooritust, lisaks annab ka üldise kommentaari koera 

tegutsemise üldmuljest ning lõpuks kirjaliku ja suulise lõpphinnangu. 

5.3 Vajadusel protokollib katsekorraldaja kohtuniku suulised hinnangud koos punktide ja 

märkustega. Kohtunik ja katsekorraldaja kontrollivad peale katse lõppu protokolli üle ja kohtunik 

allkirjastab protokolli sinise pastapliiatsiga. Kõige alumine eksemplar protokollist antakse katse 

toimumiskohas koerajuhile/ omanikule. 

5.4 Igale koerale antakse kirjalik hinnang, ka nendele koertele, kes katkestasid. 

 

6. KATSEKORRALDAJA JA KORRALDUSTOIMKOND 
 

6.1 Karjatamise algtaseme katse eest vastutava katsekorraldaja kinnitab EKL- KAR eestseisus.  

6.2 Kuni kümne osaleva koeraga toimuva ürituse eest vastutab katsekorraldaja üksi. Suuremate 

karjatamise katsete jaoks moodustavad katsekorraldaja või EKL- KAR eestseisus korraldustoimkonna, 

mille esimehena tegutseb katsekorraldaja ise. Sel juhul kuuluvad korraldustoimkonda: 

katsekorraldaja, sekretär ja abiliste grupp.  

6.3 Katsekorraldaja ja korraldustoimkond peavad oma tegevuses juhinduma EKL karjatamise katsete 

reeglitest ja korraldamise juhendist. 
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7. ÜLESANDED 
7.1 Korraldustoimkond jagab oma liikmete vahel ära vastutuse järgnevate tegevuste sooritamise 

eest.  

7.2 Katsekorraldaja ja kohtunik kontrollivad, juhendavad ja koolitavad katsel vajalikke abilisi. 

7.3 Katse organiseerija peab tagama järgmiste materjalide olemasolu katse toimumiskohas: 

● Vastava karjatamise katse reeglid 

● Vastava karjatamise katse hindamisjuhend 

● EKL Karjatamise katsete korraldamise juhend 

● Täiendavad karjatamise katse hindamisprotokollid 

● Näidis eeltäidetud hindamisprotokollist 

● EKL vaktsineerimisnõuded 

● EKL lähetuskulude kompenseerimise juhend ja lähetuskulude aruande blankett (kohtuniku 

jaoks) 

● Blanketid stažeerijatele, kus hinnatud karjatamise katsete sooritused ja kohtuniku 

kokkuvõte. 

● Karjatamise katsele registreerunud koerte nimekiri (publiku jaoks) 

 

7.4 Katsekorraldaja vastutab järgmiste tegevuste eest:  

- Katse aja ja koha broneerimine 

● Katse toimumiskoht peab sobima katse läbiviimiseks (näiteks talu kariloomadega). 

● Katsel kasutatakse kariloomi, keda on karjatatud ja kes on koeraga harjunud. 

● Katse toimumiskoht peab olema selline, et kõrvaline liiklus ei häiri katse läbiviimist. 

- Toimumiskoha erisoovide ja tingimuste väljaselgitamine enne katse eelteate koostamist. 

- Katsekohtuniku valimine ja kutsumine 

● Kohtunik tuleb välja valida ja kutse edastada enne katse registreerimist EKL- KAR-is. 

● Küsi kohtuniku nõusolek ja täpsusta kohtuniku sõidukulud, eriti kui kohtunik saabub kaugelt. 

Kohtunikel on õigus saada EKL ametlikku lähetuskulude kompensatsiooni. 

● Kui oled saanud kohtuniku suulise nõusoleku, saadetakse kohtunikule e-kirjaga kutse ja 

nõusoleku kinnituse palve, mille kavand on varem valmis tehtud. 

-Katse toimumise avalduse kirjutamine ja EKL- KAR eestseisusele edastamine vähemalt üks kuu enne 

ürituse toimumist. Avalduse vastuseks saadab EKL-KAR  tõuühingu/klubi poolt vajaliku arvu katse 

hindamisprotokolle ja samas kontrollitakse kohtuniku hindamisõigusi. Avalduses peab olema ära 

toodud järgmine informatsioon: 

● Katse korraldaja 

● Katse toimumise koht ja aeg, katse võib olla ühe- või kahepäevane (nädalalõpp) 

● Kohtunik(ud) 

● Katse korraldamise eest vastutav isik koos kontaktidega 

● Registreerimise aeg ja registreerimisega tegeleva isiku nimi ja kontaktid 

● Osalemistasu suurus ja pangakonto, kuhu see tasuda 

● Lisainfo: kitsendused, näiteks eelisjärjekord osalemisel teatud tõugudele või muu lisainfo. 
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● Karjatamise katse kuulutuse avaldamine EKL ja EKL- KAR kodulehel (karjatamispäeva 

kuulutuses peab olema info, et samal ajal toimub ka katse) 

- Karjatamise katse edasilükkamine või ärajätmine (erandkorras)  

● Katse võib ära jätta ainult väga erakorralistel põhjustel või  

● kui katsele on tähtajaks registreerunud liiga vähe koeri, nii et katse korraldamine ei ole 

majanduslikult mõttekas. 

● Katse ärajätmise kohta on vaja koostada EKL- KAR eestseisusele kirjalik taotlus 

● Kohtunikele tuleb katse ärajätmisest koheselt teatada, vähemalt viis päeva enne planeeritud 

katse kuupäeva. 

-Katsel kasutatava varustuse hankimine 

-Soovijate registreerimine, osalemistasude kinnitamine ja tagasiside andmine registreerunutele 

-Kohtunikele info vahendamine ja jagamine 

-Sõidujuhend katse toimumiskohale (soovitav saata registreerimise tagasiside kirjas) 

-Kohtunike toitlustamine ja kohvipausid 

-Koerte vastuvõtmine katse toimumiskohas, kiibikontroll 

-Karjatamise katse ürituse avamine ja kohtunike tutvustus 

-Pealtvaatajate suunamine 

-Hindamisprotokollide täitmine ja neile kohtuniku allkirjade kogumine 

-Kohtunike lähetuskulude kompensatsioonide vormistamine 

-Katse toimumiskoha korrastamine peale ürituse lõppu 

-Lõpparuanne EKL- KAR eestseisusele 

7.5 Katsekorraldaja vastutab kõikide eelpoolnimetatud tegevuste teostamise eest reeglite ja 

juhendite kohaselt. Konkreetselt karjatamise katse eest vastutavad katset hindavad kohtunikud. 

Katsekorraldaja peab kõiges katset puudutavas täitma katse kohtuniku poolt antud juhiseid. 

 

8. REGISTREERUMISE ÜLE ARVESTUSE PIDAMINE JA TAGASISIDE 
8.1 Karjatamise katsele registreeritakse maksimaalselt nii palju koeri kui reeglite järgi lubatud, kui 

piirarvu pole väiksemaks muudetud näiteks karjatamispäeva või õhtu- või hommikukatse tõttu.  

8.2 Osalejad peavad alati eelregistreeruma  ja omale koha broneerima. Registreerumisel peab 

sooviavalduse vastuvõtja kontrollima, kas koer täidab kõiki osalemisnõudeid. Reeglites sõnastatud 

piirangutest ei või mingil juhul taganeda. 

8.3 Kui tähtaja möödumisel ei saabu registreerunult kirjalikku kinnitust osalemisest ega ka osalustasu 

maksetõendit, võetakse tema asemele varunimekirjast järgmine soovija. 

8.4 Katsel osalemiskoha lunastanutele saadetakse kirjalik kinnitus registreerumisest ja osalemiskoha 

olemasolust eraldi e-kirjaga. 

Kinnituskirjas mainitakse järgmist: 
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o Katse algusaeg 

o Hindamisjärjekord: jooksuajal emased hinnatakse viimastena (tuleks hoida autos/ 

eelmal karja-aiast, vaadata tuule suunda, et ei segaks teiste koerte sooritust) 

o Katsel osalejad peaksid kohal olema u. 1 tund enne väljakuulutatud algusaega, 

koerad peaksid olema enne jalutatud, katse toimumiskohast lahkutakse peale 

ürituse lõppemist. 

o Sõidujuhend katse toimumiskohale (aadress ja soovitavalt ka kaardilink) 

o Meeldetuletus koera kehtivate vaktsineerimiste kontrollimise kohta, 

vaktsineerimispassi kaasa katse toimumiskohta 

o Meeldetuletus kiibikontrolli kohustuslikkusest (kontrollitakse enne katset) 

o Meeldetuletus osalemise vanusepiirangust 

o Toimkonna kontaktisiku telefon ja e-posti aadress 

o Kuidas toimida, kui katse jäetakse ära 

 

9. KATSEL OSALEMINE 
KATSEL VÕIVAD OSALEDA: 

9.1 Koer peab olema vähemalt 6 kuud vana instinktitestil ja 12-kuud vana muudel katsetel 

osalemiseks, ülemist vanusepiiri ei ole 

9.2 Koer peab olema märgistatud tätoveeringu või mikrokiibiga. Kui koeral on mingi muu mikrokiip, 

kui Indexel Datamar, siis peab koeraomanik katsele tulles ise kaasa võtma kiibi lugemisseadme. 

9.3 Koer peab olema vaktsineeritud EKL nõuete kohaselt 

9.4 Munandiveaga või kastreeritud isane koer võib katsel osaleda 

9.5 Katsekorraldaja, sekretäri, abilise või nende pereliikmetele kuuluvad või kasvatatud koerad 

9.6 Jooksuajal oleva emase koeraga osaletakse viimasena ja seda koera peab hoidma testi alalt 

eemal enne ja pärast oma osaluskorda. Koerajuht võib soorituseks valmistuda tavapärasel viisil. 

 
KATSEL EI SAA OSALEDA: 

9.7 Haige või halvas seisundis olev koer 

9.8 Ravimite mõju all olev koer 

9.9 Emane koer 30 ööpäeva enne oodatavat poegimist või 75 ööpäeva peale poegimist 

9.10 Koerad, kes on sündinud peale 01.08.2013 ja kelle saba või kõrvad on kupeeritud. 

 

10. OSALEMISEST LOOBUMINE JA OSALUSTASU TAGASTAMINE 
10.1 Kui koer jääb enne katset haigeks või sureb, siis peab koerajuht oma osalemise tühistama ja 

talle tagastatakse osalustasu. Tühistamisest tuleb teatada alati enne katse toimumist ja haigestumise 

kohta tuleb toimkonnale edastada veterinaari tõend. Loobunud osaleja kohale võib katse korraldaja 

võtta varukoera.  
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10.2 Loobujatele, kelle põhjenduseks on kohtuniku vahetus, ei tagastata osalustasu. 

 

11. INFO KOHTUNIKELE 
11.1 Info osalevate koerte arvu kohta ja kohalesõidujuhend saadetakse kohtunikele kirjalikult e-posti 

teel.  

11.2 Juhul kui katse on kahepäevane ja/või kohtunikud tulevad nii kaugelt, et peavad ööbima, siis on 

korraldaja kohustatud kõigile korraldama ööbimisvõimaluse ühe (1) inimese hotellitoas või 

samaväärse, kui kohtunikega pole muud kokkulepet.  

11.3 Korraldaja kompenseerib kohtuniku lähetuskulud Eesti Kennelliidu lähetuskulude 

kompenseerimise reeglite järgi. 

 

12. STAŽEERIMINE 
12.1 Igat sooritust võib koos kohtunikuga hinnata korraga vaid üks (1) stažeeriv kohtunik. Üks hindav 

kohtunik tohib ühel katsel juhendada kuni nelja stažööri.  

12.2 Korraldaja lepib eelnevalt  kohtunikega kokku stažeeriva kohtuniku tuleku ja seejärel saadab 

kinnituse stažöörile.  

12.3 Katsekohtunikud juhendavad stažööride tööd ja allkirjastavad stažööri töö kokkuvõtte, 

veendudes eelnevalt stažööri piisavates teadmistes ja oskustes. Karjatamise katse sooritused peavad 

olema ära märgitud kokkuvõtte blanketil, mis hinnanud stažöörile antakse. 

 

13. KATSE ABIVAHENDITE HANKIMINE 
Katsekorraldaja peab varakult hankima vajalikud abivahendid ja kontrollima nende korrasolekut. 

● Katus vihma kaitseks. (Sobib näitusetelk) 

● Mikrokiibi lugeja ja varupatareid sellele 

● Kakakotid 

● Vesi koertele 

 

14. KATSE TOIMUMISKOHA RAJAMINE 
14.1 Katse toimumiskoht peab olema valmis vähemalt 1 tund enne esimese koera soorituse algust. 

14.2 Kohtunik(ud) kontrollivad katse toimumiskoha üle ja paluvad avastatud puudused kõrvaldada. 

14.3 Kohtunik ja katsekorraldaja kontrollivad ülespandud karjatamisaeda ja rada koos takistustega 

(väravad, aedikud vms) karjaaias. Need peavad vastama etteantud nõuetele ja olema sellised, et 

soorituste ajal ei teki normaalsest suuremat vigastusohtu koerale, karjale või koerajuhile. 

14.4 Parkimisala on soovitav rajada nii, et autodes olevad koerad ei segaks katse läbiviimist. 
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14.5 Koerte jalutusala peab olema tähistatud ja selle kasutamise kohta peavad olema selged 

juhtnöörid. 

14.6 Katse „kontor“ peab olema vihma eest kaitstud. 

14.7 Pealtvaatajate kohad tuleks planeerida nii, et koerte sooritused oleksid võimalikult hästi 

jälgitavad ja inimesed ei peaks liikuma. 

 

15. ÜLESANDED KATSE TOIMUMISEL 
15.1 ABILISTE ÜLESANDED: 

● märgistuse või kiibi kontrollimine 

● järjekorras järgmise koera teadustamine ja karja-aia lähedal valmisoleku korraldamine 

● soorituste tulemuste väljapanek publikule 

 
15.2 KOHTUNIKU ÜLESANDED: 

● Kohtunik vastutab katse eest 

● Kohtunik nõustab ja juhendab katse toimkonda ja abilisi 

● Kohtunik hindab koeri 

● Kohtunik kontrollib ja allkirjastab hindamisprotokollid 

● Kohtunik annab igale osalevale koerale suulise hinnangu 

● Kohtunikud vastutavad ja kontrollivad stažeerivate kohtunike tegevust ja täidavad 

stažeerimislehe. 

 
15.3 KATSEKORRALDAJA /SEKRETÄRI ÜLESANDED 

Enne katse toimumispäeva: 

● Võtab vastu registreerumisavaldusi 

● Koostab ajakava koos katse eest vastutava kohtunikuga 

● Saadab kinnituskirjad osamaksu tasunud osalejaile nädal aega enne katse toimumist 

● Hoolitseb selle eest, et kohapeal oleks mikrokiibilugeja 

● Täidab eelnevalt hindamisprotokollide päiseosad. 

Protokollide täitmise juures tuleb tähele panna: 

● Protokollid tuleb täita trükitähtedega, nii et alumised koopiad oleksid loetavad 

● Koerte nimed ja registrinumbrid peavad olema õiged 

Katse toimumiskohale võtta kaasa pastapliiatseid, täiendavaid hindamisprotokolle (Kui on korraldaja 

poolt lubatud, siis katsele võib registreerida kohapeal pool tundi enne esimese koera sooritust) ja 

paberit märkmete tegemiseks. 

Koostab eelregistreerunud koerte kohta tabeli (pealtvaatajatele tutvumiseks ja katse ajal saadud 

tulemustega täiendamiseks) 

 
Katse toimumise päeval: 

● Saabub katse toimumiskohale  üks (1) tund enne katse algamist. 
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● Asetab pealtvaatajatele tutvumiseks katsele eelregistreerunud koerte loetelu 

● Kui registreerimistingimused lubavad, siis registreerib koeri kohapeal: tuleb kontrollida 

tõutunnistusele trükitud koera märgistuse või tõuregistri lingis oleva märgistuse ja koeralt 

loetud märgistuse või mikrokiibi kokkusobivus, koerajuht abistab. Kui koera märgistus ei ole 

loetav või mikrokiip ei ole leitav, siis koer pääseb katsele tingimusel, et koerajuht toimetab 1 

kuu jooksul katse korraldajale tõendi uuest märgistamisest ning saadud katsetulemus 

kinnitatakse seejärel antud koera nimele. 

● Kontrollib pisteliselt koerte vaktsineerimise kehtivust 

● Juhendab koerte jalutamist enne katsele minemist 

● Kontrollib protokollide päiste info vastavust tõutunnistustele 

● Tegutseb katsekohtunike sekretärina 

Protokolli täitmisel tuleb tähele panna: 

● Vaata näidiselt, kuidas protokolli täidetakse ja tulemus arvutatakse 

● Protokolli tulemusosas võib teha ainult ühe paranduse, kui vigu tekib rohkem, siis tuleb 

protokoll uuesti ümber kirjutada 

● Katse tulemuste arvutamine, kontrollimine ja märkimine katse protokolli 

● Jälgib, et katsekohtunik allkirjastab protokolli. Kohtunike nimed kirjutatakse trükitähtedega 

ja alati ühtemoodi, eesnimi enne ja siis perenimi (sekretär kirjutab eelnevalt) 

● Katse protokolli kõige alumine koopia antakse koerajuhile 

● Kinnitab katse protokolli ka oma allkirjaga 

● Kohtunike lähetuskulud tasutakse enamasti sularahas EKL reeglite kohaselt, kui kohtunikuga 

ei ole kokku lepitud teisiti. 

 
Peale katse lõppu: 

● Kontrollib veel kord hindamisprotokolle, et need oleks õigesti täidetud ja tulemused õigesti 

arvutatud. 

● Võtab endale hindamisprotokollide katsekorraldaja osa (keskmine, kollane) 

● Hindamisprotokolli valge osa saadetakse peale katse lõppu EKL- KAR eestseisusele. 

● Kui hindamisprotokollis on vigu, saadetakse vigane protokoll katsekorraldajale 

parandamiseks tagasi. Katsekorraldaja peab kirjutama uue parandatud protokolli ja saatma 

selle kohtunikele allkirjastamiseks. Katsekorraldaja peab ka koerajuhile teatama tulemuse 

muutumisest ning toimetama parandatud hindamisprotokolli koopiad blanketil märgitud 

aadressidele. 

● Katse toimumiskoha koristamine ja korrastamine 

● Kokkuvõte tehnilisest teostusest ja majandamisest 

o Plussid ja miinused 

o Vabas vormis kokkuvõte katsetest EKL KAR eestseisusele. 

● Katse tulemused avalikustatakse EKL- KAR kodulehel 

 
MUUDATUSED KORRALDUSJUHENDIS 

Iga katsekorraldaja on kohustatud esile tõstma märgatud puudusi. Ettepanekud ja uued ideed katse 

korraldamiseks on teretulnud. Käesoleva juhendi muudatused jõustuvad peale EKL-KAR eestseisuses 

kinnitamist. 


