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Eesmärk
Veepääste (edaspidi VP) koolituse eesmärgiks on aktiivne vaba aja veetmine koos koeraga.
VP koolitus aitab kaasa newfoundlandi koerte, landseeride ja leonbergerite tõuomaste
instinktide säilitamisele ja arendamisele. VP koolituse üheks eesmärgiks on koerte
koolitamise ja koerte veepääste koolituse populariseerimine Eestis.
Veepääste koolitus baseerub koera loomuomasel veeinstinktil ning koera ja koerajuhi
vahelisel koostööl. Koer ei ole VP-s iseseisev päästja, vaid ta on inimese abiline koos oma
instinktide, füüsilise võimekuse ja inimesele orienteeritusega.

ÜLDOSA
VP eksamite ja võistluste eeskirjad kehtivad kõigil Eesti Kennelliidu ja selle
liikmesorganisatsioonide poolt Eesti Vabariigis korraldatavatel ametlikel VP eksamitel ja
võistlustel.

1 Eksamite/võistluste korraldamine
1.1

Eksamite/võistluste korraldamise õigus

VP eksameid ja võistluseid võivad Eesti Vabariigis korraldada Eesti Kennelliit (edaspidi EKL)
ning EKL-i liikmesorganisatsioonid. VP eksamite/võistluste korraldamise luba taotletakse EKLi Koolitust Koordineerivalt Kogult (edaspidi EKL KKK).
VP eksameid/võistlusi korraldatakse ja viiakse läbi vastavalt EKL koerte koolitusalade
eksamite ja võistluste eeskirjale ning VP eksamite ja võistluste eeskirjale.

1.2

Eksamit või võistlust korraldav organisatsioon

Eksamit või võistlust korraldav organisatsioon (edaspidi Korraldaja) peab tagama, et eksam
või võistlus on ette valmistatud ja läbi viidud vastavalt EKL koerte koolitusalade eksamite ja
võistluste eeskirjale ning käesolevale eeskirjale. Eksamit või võistlust korraldav
organisatsioon määrab peakorraldaja, kes moodustab korraldustoimkonna.
Korraldaja vastutab kõigi korraldusega seotud isikute tegevuse eest konkreetse eksami või
võistluse korraldamisel. Korraldaja peab tagama eksami või võistluse läbiviimiseks vajalike
abiliste ja abivahendite olemasolu vastavalt käesoleva eeskirjaga määratud nõuetele.
Korraldaja peab tagama, et eksamit või võistlust hindama kutsutud kohtunik omaks vastavat
hindamispädevust. Korraldaja on kohustatud hindavale kohtunikule hiljemalt 3 päeva enne
eksamit ja 5 päeva enne võistlust teatama täpse toimumiskoha (aadress), alguskellaaja,
juhised kohalesõiduks ja osalevate koerte arvu klasside kaupa.

Korraldaja on kohustatud eksamil või võistlusel töötavatele abilistele teatama hiljemalt 3
päeva enne eksamit või võistlust osalevate koerte arvu klasside kaupa.

1.3

Eksamite/võistluste korraldustoimkond

Eksamite/võistluste korraldustoimkonnal on õigus ja kohustus kontrollida võistlejate
osalemisõigust.
Korraldustoimkonnal on õigus piirata osalejate arvu, kui eksami/võistluse korraldus seda
nõuab. Korraldustoimkonnal on õigus vetelpääste eksam või võistlused ära jätta, kui
kõikidesse võistlusklassidesse kokku on registreerunud vähem kui 10 osalejat.
Kui korraldaja korraldab samal kuupäeval mitme koolitusala eksamid või võistlused, siis peab
vetelpääste eksamile olema registreerunud vähemalt 6 osalejat.

1.4

Peakorraldaja

Peakorraldaja - füüsiline isik, kes on määratud korraldava organisatsiooni poolt konkreetse
eksami või võistluse korralduse eest vastutavaks.
Peakorraldaja vastutab ürituse läbi viimise organisatoorse poole eest. Peakorraldaja ei või
osaleda eksamil või võistlusel koerajuhina ega võtta endale peakorraldaja tööle lisaks muid
ülesandeid.
Peakorraldaja vastutab järgneva eest:
● eksami või võistlusega seotud dokumetatsiooni ettevalmistamine ja lubade saamine;
● käesolevast eeskirjast lähtuvatele nõuetele vastava eksamipaiga leidmine kõigile
eksami- või võistlusastmetele;
● kokkuleppe saamine eksamipaiga omanike ning võimalike valdajatega seal eksami või
võistluse korraldamiseks
● kogenud vabatahtlike, s.h. abiliste, paadijuhi jt. leidmine;
● eksami või võistluse kuupäeva nõuetekohane registreerimine;
● eeskirjadekohase platsivarustuse, abiliste varustuse, ohutus- ja esmaabivahendite
olemasolu tagamine;
● kõikide hinnatavate astmete hindamislehtede ja protokollide olemasolu tagamine;
● võistlusraamatute ettevalmistamine;
● osalevate koerte identifitseerimise ja vaktsineerimistunnistuste kontrollimise
organiseerimine
● võistlejate stardijärjekorras abistamine ning stardijärjekorrast kinni pidamise
tagamine
● võistluste koondprotokolli saatmine EKL-KKK-le vastavalt kehtestatud tähtaegadele

1.5

Abilised

Peakorraldaja peab võimaldama kohtunikule aja abiliste juhendamiseks.
● Eksamil või võistlusel tegutseb abiline ainult vastavalt kohtuniku juhistele. Abiline ei
anna koerajuhile omalt poolt mingeid juhiseid, kui kohtunik ei ole abilisele selleks
korraldust andnud.
● Abiline ei või töötada samas võistlusklassis, kus ta osaleb koerajuhina.
● Abiline ei või töötada samas võistlusklassis, kus osaleb tema enda, tema pereliikme
või abilisega samas majapidamises elava isiku omandis või kaasomandis olev koer.

1.6

Eksami või võistluse hooaeg ja toimumise päevad

Eksami- ja võistlushooaeg.
Käesoleva eeskirjaga reguleeritud eksameid ja võistlusi võib korraldada tingimusel, et
ilmastikutingimused seda lubavad ning inimeste ega koerte tervist ja turvalisust ei ohustata.
Vastasel juhul on eksamite ja võistluste korraldamine keelatud. Otsuse eksami või võistluse
toimumise kohta langetab üritust hindav kohtunik.
Eksameid võib korraldada kõigil nädalapäevadel.
Võistlusi võib korraldada järgnevate reeglite alusel:
a) laupäev, pühapäev ja riigipühad. Võistlused toimuvad reeglina nädalalõpul ja riiklike
pühade ajal.
b) reedesed võistlused. Reedel võib võistlust korraldada vaid juhul, kui tegemist on
mitmepäevase üritusega. Reedesel päeval võib võistlust korraldada vaid juhul, kui üritusele
on registreerunud rohkem koeri, kui oleks võimalik hinnata ainult laupäeval ja pühapäeval.
c) riigipühade ajal toimuvad võistlused. Riigipühade ajal võistluste korraldamisel tuleb
lähtuda rahvusliku kennelorganisatsiooni poolt kehtestatud piirangutest.

1.7

Võistluste ja eksamite koht

Eksamiala peab olema hästi nähtavalt tähistatud. Ala, mis on ette nähtud oma sooritust
ootavatele koertele, peab olema tähistatud ja sinna ei ole lubatud tuua koeri, kes ei osale
eksamil/võistlusel.
Veeharjutuste eksamipaik peab vastama järgmistele tingimustele:
Kasutuskõlblik rannariba peab olema vähemalt 10 meetrit pikk. Veekogu peab olema
piisavalt suur, et oleks võimalik sõita paadiga kuni 60 meetri kaugusele kaldast. Vesi peab
olema vaba ohtlikest esemetest ja piisavalt sügav, et koerad saaksid vabalt ujuda.
Harjutused tuleb sooritada selleks spetsiaalselt valitud kaldal. Tuleb tagada, et koer sooritaks
enamuse harjutusest ujudes ning saaks kergelt vette minna ja veest välja tulla. Koerajuhil on
harjutuse sooritamise ajal lubatud minna kaldaäärsesse madalasse vette, selleks mõeldud ala
peab olema vaiadega või poidega tähistatud.

Vee minimaalne temperatuur eksami/võistluse toimumise ajal peab olema vähemalt +5C ja
seda mõõdetakse 50cm sügavuselt kaldast eksamipäeval kõige kaugemal (kuni 40m) asuva
poi juurest.

1.8

Kasutatav varustus

Eksamitel ja võistlustel vajaminev varustus ja vahendid peavad olema valmis pandud
õigeaegselt.
VP eksamitel/võistlustel peavad olema kasutamiseks järgmised vahendid ja varustus:
● 2 paati, millest üks kannab vähemalt 3 inimest (kui paadi põhi on libe, siis tuleb
kasutada libisemist takistavat materjali paadi põhjas). Teine paat, mis peab
mahutama vähemalt 2 inimest.
● pääste- või ohutusvestid abistavale personalile
● poid distantside märkimiseks
● vaiad, postid vm, millega märkida ära koerajuhi lubatud liikumispiirkond
● ujuv köis
● ujuv köis paadi külge kinnitamiseks, umbes 2-3m pikk
● ujuvad esemed, päästerõngas või ujuk
● VP eksamite ja võistluste eeskiri (soovitavalt lamineeritud või kileümbrises)
● infotahvel osalejate järjekorraga, mis on ühtlasi ka jooksvaks tulemuste märkimiseks
● võistlusraamatud
● mikrokiibi lugeja
● vajaminevad blanketid, kirjutusalus, kirjutusvahendid
● võistlejate stardinumbrid ja kohanumbrid (ainult võistlustel)
● piirdelindid
● esmaabikomplekt inimestele
● esmaabikomplekt koertele
NB! Kõikides eksami- või võistlusklassides osalejad peavad harjutuste ajal kasutama
Korraldaja poolt ette nähtud toomisesemeid, köisi jm.

1.9

Osalemisõigus, osaleja kohustused ja õigused

Eksamitel ja võistlustel võivad osaleda kõik koerad,
a. kellel on õigus vastavas eksami- või võistlusklassis osaleda.
b. kes on terved, nõuetekohaselt vaktsineeritud ja märgistatud (koer peab olema
tätoveeringu või mikrokiibi abil tuvastatav).
c. keda juhtivad koerajuhid vastavad eksami või võistluse korraldaja poolt osalemiseks
esitatud nõuetele
Indlevad emased koerad võivad osaleda, kuid neid tuleb hoida teistest osalejatest eraldi.
Koerajuht peab koera innaajast korraldajale teada andma esimesel võimalusel, kuid kindlasti
enne eksami või võistluse esimese soorituse algust. Indleva emase koeraga osaleja teeb
eksami- või võistlussoorituse stardijärjekorras viimasena. Kui indlevaid emaseid on mitu, siis
viiakse ka nende vahel läbi stardijärjekorra loosimine.

Haiged ja nakkusohtlikud loomad eemaldatakse eksamilt ning neid ei tohi eksamialale viia.
Eksamitel ja võistlustel ei tohi osaleda:
a. silmnähtavalt haiged või vigastatud koerad
b. emased koerad 30 päeva enne oodatavat poegimist (oodatavaks poegimisajaks loetakse
63. päev pärast esimest paaritust) ja 42 päeva pärast poegimist
c. silmnähtavalt arad või agressiivsed koerad
Ühel päeval toimuval eksamil või võistlusel võib koer osaleda vaid ühes astmes. Üks
koerajuht võib ühel eksamil juhtida mitut koera. Ühte koera ei tohi sama eksami raames
juhtida mitu koerajuhti. Iga koolitusala astet võib korrata nii sageli, kui soovitakse. Astmed
tuleb läbida järjekorras 1-2-3. Sooritatud VP1 eksam annab, arvesse võttes koera vanust,
õiguse osaleda VP2 eksamil.
Kui koer ei soorita eksamit, saab ta samal alal eksamit sooritada mitte varem kui viie päeva
pärast. Koeraga tuleb alati osaleda kõrgeimas saavutatud astmes.
Vanusepiirang
Eksamipäevaks peab koer olema vähemalt:
VP1 eksamil
12 kuud,
VP2 eksamil
15 kuud,
VP3 eksamil
24 kuud.
Eksamil või võistlusel osalejad peavad üritusele tähtajaks registreeruma. Kui koerajuht ei
jõua õigeks ajaks kohale, peab ta sellest viivitamatult eksamikorraldajat teavitama. Iga
eksamil osalev koerajuht peab end ise vajaliku varustusega kindlustama. Koerajuht peab
järgima kohtuniku ja eksamikorraldaja juhtnööre.Juhul kui registreerunud osaleja ei saa
mistahes põhjusel üritusel osaleda, peab ta sellest eksami või võistluse peakorraldajat
viivitamatult teavitama.
Eksamil või võistlusel osaleja peab täitma kõiki vastavas piirkonnas kehtivaid veterinaar- ja
loomakaitsenõudeid. Osaleja peab järgima kohtuniku ja peakorraldaja poolt antavaid
juhiseid. Koerajuht peab esitama oma koera laitmatul sportlikul moel.

1.10

Koerajuhi kohustused ja koera varustus

Koerajuht peab eksami- või võistluspaika saabuma vähemalt 30 minutit enne hindamise
algust. Koerajuhi kohustused võistlejana algavad siis, kui ta saabub eksami- või võistluspaika
ja lõpevad pärast lõputseremooniat. Koerajuht peab järgima reegleid ja etteantud juhiseid.
Koerajuhilt eeldatakse korrektset käitumist ja sobilikku riietust. Kui koerajuht ei täida
eeskirju või käitub muul viisil kohatult, võib kohtunik ta eksamilt või võistlustelt eemaldada.
Kohtuniku otsus on lõplik ning osalejal ei ole õigust kohtuniku otsust vaidlustada.
Koera füüsiline karistamine on keelatud. Eksami/võistluspaiga territooriumil viibides peab
koer olema rihmas, välja arvatud harjutuste sooritamise ajal. Kohtunikule raporteerimise ajal
on koer rihma otsas. Veeharjutuste ajal peab koeral olema seljas päästevest või vastavad
traksid ning kaelarihma ei ole lubatud kanda.

Koerajuhil on kahe harjutuse vahepeal lubatud hoida koera kergelt vestist või traksidest, kuid
mitte kuskilt mujalt. Kui koerajuhil on füüsiline puue või piiratud liikumine ning see takistab
harjutuste sooritamist ette nähtud viisil, siis koerajuht peab sellest teatama kohtunikule
enne eksami/võistluse algust. Teavitama peab kõiki koera sooritust hindavaid kohtunikke ja
selle mõju hindamisele tuleb eelnevalt kokku leppida.
Koerajuht on kohustatud kandma neopreenülikonda või päästevesti nende harjutuste ajal,
mis eeldavad koerajuhilt vette minemist või paadiga sõitmist. Jalanõude kandmine
veeharjutuste ajal ei ole kohustuslik, kuid on soovitatav. Vajaliku varustuse olemasolu eest
vastutab koerajuht.

Vastutus
Koerajuht järgib kohtuniku ja Korraldaja poolt antavaid juhiseid omast vabast tahtest ja
täidab juhiseid omal vastutusel. Õnnetusjuhtumi korral vastutab koerajuht iseenda ja oma
koera eest kogu eksami jooksul. Koera omanik vastutab kõigi koera poolt põhjustatud
kehavigastuste ja materiaalsete kahjude eest.

Vaktsineerimine
Eksamikorraldaja või kohtuniku nõudmisel peab koerajuht enne eksami algust esitama
kehtiva koera vaktsineerimistõendi kõigi ametlikult nõutavate vaktsineerimistega.

1.11

Võistlusraamat

Eksamil või võistlusel osaleja peab esitama korraldajale võistlusraamatu enne oma eksamivõi võistlussoorituse algust. Kui osalejal ei ole võistlusraamatut kaasas, siis ta osalema ei
pääse. Kui koer ei ole veel ühelgi eksamil ega võistlusel osalenud ja tal puudub
võistlusraamat, siis on osaleja kohustatud registreerudes sellest eksami või võistluse
korraldajat informeerima. Eksamitulemuse kannab raamatusse eksami korraldaja, seda
kontrollib ja sellele kirjutab alla eksamikohtunik.
Eksam lõpeb, kui tulemused on teatavaks tehtud, need on võistlusraamatusse kantud ja
võistlusraamat koerajuhile üle antud. Iga enneaegne eksami katkestamine märgitakse koos
põhjusega võistlusraamatusse.

1.12

Hindamine

Koolitustulemus on võimalik saada vaid sellisel juhul, kui koer saab iga harjutuse eest
vähemalt 50% punktidest ning eksami kogupunktisumma on vähemalt 70% maksimaalsest
võimalikust.
Sooritusi hinnatakse hinnete ja punktidega. Hinne ja sinna juurde kuuluvad punktid peavad
vastama täpselt ülesande sooritamise tasemele. 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.

Iga ülesande puhul peab koer demonstreerima, et ta mõistab, mida temalt oodatakse ja
täitma antud ülesande põhielemendid. Kogu soorituse vältel jälgitakse ning hinnatakse koera
ja koerajuhi omavahelist koostööd, mitte ainult koera võimeid ja oskusi.
Koerajuhi poolne abi koerale:
Juhul kui koerajuht abistab soorituste ajal koera, tuleb sellele tähelepanu juhtida ja selle
arvelt hinnet alandada. Samuti tuleb lähtuda eeskirjas toodud kohustuslikest
mahaarvamistest.
Kui koer kuuletub halvasti, annab kohtunik koerajuhile kolm võimalust koera
tagasikutsumiseks. Kui koerajuht saab koera kontrolli alla kahe käsklusega, alandatakse
harjutuse hinnet kahe hinde võrra. Kui koer ei kuuletu kolmandale häälkäsklusele, siis
harjutus katkestatakse ning kohtunik annab koerajuhile loa koera kutsuda.
Kohtunikul on õigus koera töö katkestada, kui koer on:
- selgelt ebapiisava ettevalmistusega,
- näitab puudulikku töötahet,
- ei allu ilmselgelt koerajuhile,
- on füüsiliselt töövõimetu
Kohtunikul on õigus koerajuhti hoiatada, kui ta käitub ebasportlikult või kasutab sobimatut
abi. Esimese hoiatuse järel vähendatakse hinnet 5 punkti võrra. Pärast teist hoiatust sooritus
katkestatakse ja hinnatakse mitterahuldavaks. Kohtunikul on õigus võistluspaar koheselt
diskvalifitseerida koerajuhi ränga ebasportliku käitumise või koera agressiivsuse tõttu.

Punktitabel
Punktide arv

Võrratu

Väga hea

Hea

Rahuldav

Mitterahuldav

5 punkti

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0-0

10 punkti

10,0

9,5 – 9,0

8,5 - 8,0

7,5 - 7,0

6,5 – 0

15 punkti

15,0 – 14,5

14,0 - 13,5

13,0 - 12,0

11,5 – 10,5

10 - 0

20 punkti

20,0 – 19,5

19,0 - 18,0

17,5 - 16,0

15,5 - 14,0

13,5 - 0

25 punkti

25,0 -24,0

23,5 – 22,5

22,0 - 20,0

19.5 - 17,5

17,0 – 0

30 punkti

30,0 -29,0

28,5 - 27,0

26,5 - 24,0

23,5 - 21,0

20,5 - 0

35 punkti

35,0 - 33,5

33,0 - 31,5

31,0 - 28,0

27,5 - 24,5

24,0 - 0

40 punkti

40,0 - 38,5

38,0 - 36,0

35,5 - 32,0

31,5 28,0

27,5 - 0

50 punkti

50,0 – 48,0

47,5 - 45,0

44,5 - 40,0

39,5 - 35,0

34,5 - 0

60 punkti

60,0 – 57,5

57,0 - 54,0

53,5 - 48,0

47,5 - 42,0

41,5 – 0

70 punkti

70,0 – 67,0

66,5 - 63,0

62,5 - 56,0

55,5 - 49,0

48,5 - 0

80 punkti

80,0 - 76,5

76,0 - 72,0

71,5 - 64,0

63,5 - 56,0

55,5 - 0

90 punkti

90,0 - 86,0

85,5 - 81,0

80,5 - 72,0

71,5 - 63,0

62,5 - 0

100 punkti

100 - 95,5

95,0 - 90,0

89,5 - 80,0

79,5 - 70,0

69,5 - 0

Hindamislehed
Eksamitulemused dokumenteeritakse vastavalt rahvuslikele eeskirjadele.

1.13

Kohtunikud

VP eksameid ja võistlusi võivad Eestis hinnata veepääste hindamisõigusega EKL kohtunikud,
FCI liikmesorganisatsioonide kohtunikud kellel on veepääste hindamisõigus ja IRO
kohtunikud, kes omavad rahvusvahelist hindamisõigust.
Kutsutavate kohtunike arvu üle võib otsustada Korraldaja. Hinnatavate koerte arvu ja
hindamisele kuluva aja kooskõlastab korraldustoimkond eelnevalt kohtunikuga.

Katsekohtunik on kohustatud:
● hindama koeri vastavalt kehtivatele eeskirjadele;
● järgima rahvuslikke loomakaitsealaseid nõudeid;
● järgima kehtivaid FCI ja EKL nõudeid;
● kohtlema kõiki eksamil või võistlusel osalejaid võrdselt, korrektselt ja viisakalt
Katsekohtunikul on õigus:
● hindamise ajal vähemalt ühele korraldaja või enda poolt määratud abilisele;
● keelduda soorituse hindamisest, kui koerajuhi käitumine on ebaviisakas, kohtunikku
solvav või hindamist takistav;
● keelduda hindamast eksamil või võistlusel, mille korraldus pole läbi viidud vastavalt
eeskirjadele
Katsekohtunik ei tohi:
● osaleda koerajuhina eksamil või võistlusel, kus ta katsekohtunikuna tegev on;
● hinnata oma perekonnaliikme või selle isiku sooritust, kellega ta samas
majapidamises elab;
● hinnata enda, oma perekonnaliikme või selle isiku omandis või kaasomandis oleva
koera sooritust, kellega ta samas majapidamises elab.
Kohtunik ei tohi oma käitumisega mõjutada ega segada koera tööd. Kohtunik vastutab
kehtivate eeskirjade õige ja korrektse järgimise eest. Kohtunikul on õigus eksam või võistlus
katkestada, juhul kui toimuv on vastuolus temapoolsete juhiste ja ametlike eeskirjadega.
Kohtunikul on õigus diskvalifitseerida koerajuht ebasportliku käitumise,
motivatsiooniesemete kaasaskandmise, katse-eeskirjade või loomakaitseseaduse rikkumise
ning heade tavade eiramise eest. Diskvalifitseerimine tuleb igal juhul märkida
võistlusraamatusse koos selle põhjusega. Diskvalifitseerimise korral tühistatakse kõik selle
hetkeni antud punktid. Kui ühe nädala jooksul on mitu VP eksamit või võistlust, siis ei tohi
diskvalifitseeritud koer ka järgnevatel päevadel osaleda.
Kohtuniku hinnang on lõplik ning ei kuulu vaidlustamisele. Kohtuniku kritiseerimine võib
tuua kaasa eksami- või võistluspaigast minemasaatmise ning lõpuks ka distsiplinaarkaristuse.
Põhjendatud juhtudel, mis puudutavad kohtunikupoolset eeskirjade rikkumist, mitte faktilisi
otsuseid, võib esitada kaebuse kaheksa päeva jooksul alates rikkumise toimumisest.

Kohtunikukandidaatide stažeerimine
Stažeerimiseks peab olema hindava katsekohtuniku ja eksamit või võistlust korraldava
organisatsiooni nõusolek. Stažeerimise soovist tuleb eksamit või võistlust korraldavat
organisatsiooni enne üritusele registreerimise tähtaja lõppu kirjalikult teavitada. Nii eksamit
või võistlust korraldaval organisatsioonil kui hindaval katsekohtunikul on õigus stažöörist
keelduda.
Üks hindav katsekohtunik tohib korraga juhendada ühte stažööri. Eksamit või võistlust
korraldav organisatsioon ei oma stažööri ees mingeid materiaalseid kohustusi.

1.14

Diskvalifitseerimine

Diskvalifitseerimise korral tühistatakse kõik eelnevalt antud punktid. Võistlusraamatusse ei
kanta hindeid ega punkte.
Kui koer ükskõik millises võistluste etapis (soorituse ajal või enne või pärast sooritust)
hammustab, üritab hammustada, ründab või üritab rünnata inimesi või teisi koeri, siis koer
diskvalifitseeritakse. Koer kaotab kõik saadud punktid, seda ka juhul, kui koer on
sooritanud kõik võtted. Kahepäevastel võistlustel kehtib diskvalifitseerimine ka järgmisel
päeval, seega koer ei tohi võistelda ka teisel päeval. Diskvalifitseerimise kohta
tehakse märge koera võistlusraamatusse.
Juhul kui koer väljub koerajuhi kontrolli alt (koer lahkub eksami- või võistlusplatsilt või
koerajuhi juurest ega tule tagasi hiljemalt kolmanda kutsumise peale), koer ja koerajuht
diskvalifitseeritakse.
Juhul kui kohtunik tuvastab koeral iseloomuvea või koerajuht käitub ebasportlikult (näiteks
on alkoholijoobes, kannab kaasas motivatsiooniesemeid ja/või toitu), rikub VP eeskirju, rikub
kehtivaid loomakaitsenõudeid või eirab häid tavasid, siis osaleja diskvalifitseeritakse.

2 Eksamite ja võistluste kulgemine
Eksam või võistlus algab raporteerimisega ja lõpeb tulemuste teatavaks tegemisega
(võistlustel autasustamistseremooniaga) ning võistlusraamatute tagastamisega.
Juhul kui eksamil või võistlusel osaleb ühes astmes mitu osalejat, peab stardijärjekorra
kindlaks määrama loosi teel.

2.1

Võistlusklassid ja harjutused

Üldised reeglid
● Järgima peab üldiseid ohutusreegleid.
● Kõik osalejad nii vees kui ka paadis peavad kandma päästevesti ja soovituslikult
neopreenülikonda.
● Kõigi veeharjutuste ajal peab koer kandma päästevesti või sobivaid trakse.
● Harjutused tuleb sooritada selleks spetsiaalselt valitud kaldal. Tuleb tagada, et koer
sooritaks enamuse harjutusest ujudes ning saaks kergelt veest välja tulla.
● Kõik samas võistlusklassis osalevad koerad sooritavad algul 1 ülesande, siis 2
ülesande jne. Kui ühes võistlusklassis osaleb rohkem kui 6 koera, siis jagatakse koerad
rühmadesse.
● Kõik koerad peavad ühe ja sama ülesande sooritamisel kasutama sama korraldaja
poolt valitud vahendit (ujuv ese, köis jm).
● Koerajuhil on õigus enne iga harjutuse algust küsida täpsustavaid küsimusi
● Kõik harjutused algavad pärast kohtuniku lubavat märguannet.

VP 1
Hindamine ja maksimaalne punktisumma:
Maksimaalne punktisumma

100 punkti

1. Eseme toomine paadist, distants 25m
15 punkti
2. Hüpe paadist, distants 25m
15 punkti
3. Paadi toomine, distants 25m
25 punkti
4. Uppuja päästmine, koer alustab kaldalt, distants 25m 25 punkti
5. Ujumine meeskonnana, distants 25m
20 punkti

1. Eseme toomine paadist. 15p
Harjutuse nõuded:
1 paat koos juhiga
1 abiline
ujuv ese
Harjutuse sooritamine:
Kaldast 25m kaugusel asuvas paadis on paadijuht ja abiline, koer ja koerajuht ootavad kaldal.
Koerajuhi käskluse peale ujub koer paadini, võtab abilise käest eseme ja toob selle
omanikule. Abilisel on lubatud eseme lehvitamisega koera aidata, aga mitte koera nimepidi
hüüda vm. Harjutus loetakse sooritatuks, kui koer jõuab koos esemega nii madalasse vette,
et tal ulatuvad jalad põhja. Ülesande eest antakse maksimumpunktid, kui koerajuht saab
eseme kätte ilma ise vette minemata.
Hinnet alandatakse, kui koer:
- ei allu koerajuhi käsklustele
- kõhkleb vette minekul
- ei uju otse paadini ja tagasi
- üritab paati ronida
- laseb eseme lahti enne koerajuhi antud käsklust eseme loovutamiseks
- ei loovuta eset koerajuhile
- ei tule pärast harjutuse sooritamist veest välja
Kui koer ei too eset ära, antakse harjutuse eest 0 punkti.

2. Hüpe paadist. 15p
Harjutuse nõuded:
1 paat koos juhiga
1 abiline
Koer ja koerajuht on kaldal. Koerajuhi käskluse peale hüppab koer kalda ääres olevasse paati.
Koerajuht ütleb enne harjutuse algust, kas koer püsib iseseisvalt paadis või peab abiline
koera kinni hoidma. Paat sõidab vähemalt 25m kaugusele kaldast, koerajuhi käsu peale
hüppab koer paadist välja ja ujub koerajuhi juurde.
Hinnet alandatakse, kui koer:
- ei allu koerajuhi käsklustele
- ei lähe iseseisvalt paati või on paadis rahutu
- hüppab enne vastava käsu saamist paadist välja
- ei hüppa kohe peale käsklust paadist välja
- üritab tagasi paati ronida
- ei uju otse koerajuhini
- ei tule pärast harjutuse sooritamist veest välja
Kui koer ei hüppa paadist välja, siis antakse harjutuse eest 0 punkti.

3. Paadi toomine. 25p
Harjutuse nõuded:
1 paat koos juhiga
1 abiline
2-3m pikkune ujuv köis, mis on kinnitatud paadi külge
Koer ja koerajuht on kaldal, paat koos juhi ja abilisega asub vähemalt 25m kaugusel kaldast.
Koerajuhi käskluse peale ujub koer paadini, abiline annab koerale köie otsa, seejärel veab
koer paadi kaldale. Abilisel on lubatud köie lehvitamisega koera aidata, aga mitte koera
nimepidi hüüda vm.
Hinnet alandatakse kui koer:
- ei allu koerajuhi käsklustele
- kõhkleb vette minekul
- ei uju otse paadini
- üritab paati ronida
- ei haara kiiresti köiest
- ei uju otse tagasi
- ei loovuta köit koerajuhile
- ei tule pärast harjutuse sooritamist veest välja
Kui paat ei jõua kaldale, kuid on läbinud poole vahemaast, hinnatakse harjutus
mitterahuldavaks. Kui läbitakse alla poole vahemaast, antakse harjutuse eest 0 punkti.

4. Uppuja päästmine, koer alustab kaldalt. 25p
Nõuded harjutusele:
1 abiline
vajadusel (abilise transportimiseks) paat koos paadijuhiga
Harjutuse sooritamine:
Koer ja koerajuht on kaldal. Vees olev abiline teeskleb 25 m kaugusel kaldast uppumist ja
karjub appi. Koerajuhi käsul ujub koer uppuva inimeseni. Kohe, kui abiline on koera
rakmetest või päästevestist haaranud, toob koer ta kaldale tagasi.
Hinnet alandatakse kui koer:
- ei allu koerajuhi käsklustele
- kõhkleb vette minekul
- ei uju otse vees oleva inimeseni
- ei uju otse tagasi
- ei tule pärast harjutuse sooritamist veest välja
Kui koer ronib vees abilisele otsa või ei too abilist kaldale, siis antakse harjutuse eest 0
punkti.

5. Ujumine meeskonnana 20p
Harjutuse sooritamine:
Koer ja koerajuht on kaldal. Koerajuhi käskluse peale lähevad koer ja koerajuht koos vette
ning hakkavad kõrvuti ujuma. Olles jõudnud kaldast 25m kaugusel asuva poi juurde, haarab
koerajuht koera päästevestist või rakmetest ning seejärel veab koer koerajuhi tagasi kaldale.
Hinnet alandatakse, kui koer:
- ei allu koerajuhi käsklustele
- kõhkleb vette minekul
- takistab koerajuhil ujumist
- ujub koerajuhist kaugemale kui 1 m
- ei tule pärast harjutuse sooritamist veest välja
Hinnet alandatakse, kui koerajuht hoiab ujudes enne 25m kaugusel asuva poini jõudmist
koerast kinni.
Kui koer tuleb ilma koerajuhita kaldale, siis antakse harjutuse eest 0 punkti.

VP 2
Hindamine ja maksimaalne punktisumma:
Maksimaalne punktisumma

100 punkti

1. Eseme viimine paati, distants 30m
20 punkti
2. Uppuja päästmine meeskonnatööna, distants 30m 20 punkti
3. Peidetud abilise päästmine, distants 30m
20 punkti
4. Triiviva paadi toomine, distants 30m
20 punkti
5. Suunatud toomine
20 punkti

1. Eseme viimine paati.
Harjutuse nõuded:
1 paat koos juhiga
1 abiline
ujuv ese (toomisese, lühike köis, päästevest vm)
Harjutuse sooritamine:
Koerajuht ja koer on kaldal, neist 30 meetri kaugusel on paat koos paadijuhi ja abilisega.
Abilisel on lubatud enne harjutuse algust koera tähelepanu äratada, aga mitte koera
nimepidi hüüda vm.
Koerajuht annab koerale eseme suhu, koer ujub sellega paadini ja loovutab eseme paadis
olevale abilisele. Harjutus loetakse sooritatuks, kui abiline on eseme kätte saanud ning koer
on koerajuhi juurde tagasi jõudnud.
Hinnet alandatakse, kui koer:
- ei allu koerajuhi käsklustele
- kõhkleb vette minekul
- kõhkleb eseme haaramisel
- ei uju otse paadini
- laseb ujudes eseme lahti
- ei loovuta eset abilisele
- üritab paati ronida
- ei uju otse tagasi
- ei tule pärast harjutuse sooritamist veest välja
Kui koerajuht viskab eseme maha või vette või topib eseme sunniga koerale suhu, siis
antakse harjutuse eest 0 punkti.
Kui koer ei vii eset abiliseni, siis antakse harjutuse eest 0 punkti.

2. Uppuja päästmine meeskonnatööna
Harjutuse nõuded:
1 paat koos juhiga
1 abiline

Harjutuse sooritamine:
Koerajuht ja koer on kaldal, neist 30 meetri kaugusel sõidab paat koos paadijuhi ja abilisega.
Abiline kukub vette ja paadijuht sõidab seda märkamata vähemalt 20m edasi ning jääb
seisma. Koerajuhi märguande peale ujuvad koer ja koerajuht koos uppujani, kes haarab
koera vestist ning koer veab abilise kaldale. Koerajuht võib hoida samuti koera vestist kinni,
kuid ta võib ka abilist transportiva koera kõrval kaldale ujuda.
Hinnet alandatakse, kui koer:
- ei allu koerajuhi käsklustele
- kõhkleb vette minekul
- takistab koerajuhil ujumist
- ei uju otse uppujani
- ei uju otse tagasi
- ei tule pärast harjutuse sooritamist veest välja
Kui koer ronib vees koerajuhile või abilisele otsa või ei too abilist kaldale, siis antakse
harjutuse eest 0 punkti.

3. Peidetud kannatanu päästmine
Harjutuse nõuded:
2 paati
1 paadijuht
2 abilist
Koer ja koerajuht asuvad kaldal. Kaldaga paralleelselt, 30m kaugusel kaldast, pukseerib
mootorpaat väiksemat paati, väiksem paat tuleb kinnitusest lahti ja jääb triivima. Triivivas
paadis olev abiline kukub märkamatult vette, kaldalt ei ole teda näha ning ta ei püüa mingilgi
viisil koera tähelepanu äratada. Koerajuhi märguande peale ujub koer paadini ja otsib paadi
taga oleva abilise üles. Abiline haarab koera päästevestist või traksidest, seejärel veab koer
ta kaldale.
Hinnet alandatakse, kui koer:
- ei allu koerajuhi käsklustele
- kõhkleb vette minekul
- üritab paati ronida
- ei uju uppujat nähes otse uppujani
- ei uju otse tagasi kaldale
- ei tule pärast harjutuse sooritamist veest välja
Kui koer ronib vees abilisele otsa või ei too abilist kaldale, siis antakse harjutuse eest 0
punkti.
4. Triiviva paadi vedamine
Harjutuse nõuded:
1paat koos juhiga

paadile on kinnitatud umbes 3 meetri pikkune ujuv köis
Harjutuse sooritamine:
Koer ja koerajuht asuvad kaldal. Triiviv paat asub kaldast umbes 30m kaugusel ja selles
lamab abitu paadijuht. Koerajuhi käsul ujub koer triiviva paadini ning otsib iseseisvalt paadi
külge kinnitatud köie, võtab selle hambusse ja veab paadi kaldale. Kohe, kui paat kaldale
jõuab, käsib koerjuht koeral köiest lahti lasta.
Hinnet alandatakse kui koer:
- ei allu koerajuhi käsklustele
- kõhkleb vette minekul
- ei uju otse paadini
- üritab paati ronida
- ei haara kiiresti köiest
- ei uju otse tagasi kaldale
- ei loovuta köit koerajuhile
- ei tule pärast harjutuse sooritamist veest välja
Kui paat ei jõua kaldale, kuid on läbinud poole vahemaast, hinnatakse harjutus
mitterahuldavaks. Kui läbitakse alla poole vahemaast, antakse harjutuse eest 0 punkti.

5. Suunatud toomine
Harjutuse nõuded:
1 abiline
2 ujuvat toomiseset (kohtuniku valitud)
Koerajuht ja koer on kaldal, abiline viskab kaldalt vähemalt 6-7m kaugusele vette kaks eset.
Esemete omavaheline kaugus vees peab olema võrdne (või suurem) esemete kaugusega
kaldast. Kohtunik ütleb, kas koer peab ära tooma parem- või vasakpoolse eseme. Harjutus
loetakse sooritatuks, kui koer jõuab koos esemega nii madalasse vette, et tal ulatuvad jalad
põhja. Ülesande eest antakse maksimumpunktid, kui koerajuht saab eseme kätte ilma ise
vette minemata.
Hinnet alandatakse, kui koer:
- ei allu koerajuhi käsklustele
- kõhkleb vette minekul
- ei uju otse näidatud esemeni
- laseb eseme lahti
- ei uju otse tagasi kaldale
- ei loovuta eset koerajuhile
- ei tule pärast harjutuse sooritamist veest välja
Kui koer ei too ära näidatud eset, antakse harjutuse eest 0 punkti.

VP 3
Allpool järgnevast ülesannete valikust loositakse eksami- või võistluspäeva alguses 5
ülesannet. Kõik VP3 klassis osalejad sooritavad samal eksami- või võistluspäeval ühesugused
ülesanded.
Hindamine ja maksimaalne punktisumma:
Maksimaalne punktisumma

100 punkti

1. Päästevahendi (rõngas, ujuk) viimine uppujale, distants 40m
20 punkti
2. Päästevahendi (köis) viimine kaldalt paati, distants 40m
20 punkti
3. Uppuja päästmine alustades paadist, päästevahendiga distants 20m
20 punkti
4. Teadvuseta uppuja päästmine alustades paadist, distants 20m
20 punkti
5. Teadvuseta uppuja päästmine alustades kaldalt, distants 40m
20 punkti
6. Kahe uppuja päästmine meeskonnatööna alustades kaldalt, distants 20m
20 punkti
7. Päästevahendi (köis) viimine ühest paadist teise, distants 20m
20 punkti
8. Paadi kaldale vedamine, distants 40m
20 punkti
1. Päästevahendi viimine uppujale alustades kaldalt
Harjutuse nõuded:
1 abiline
päästerõngas või ujuk, mille külge on kinnitatud köis
Harjutuse sooritamine:
Koerajuht ja koer on kaldal. Kaldast 40m kaugusel teeskleb abiline uppumist. Koerajuht
annab koerale köie otsa ja koerajuhi käsul ujub koer koos päästevahendiga abiliseni. Abiline
võtab päästevahendist ja koerast kinni ning koer ujub koos abilisega kaldale.
Hinnet alandatakse, kui koer:
- ei allu koerajuhi käsklustele
- kõhkleb vette minekul
- kõhkleb eseme haaramisel
- ei uju otse vees oleva abiliseni
- laseb enne vees oleva abiliseni jõudmist eseme lahti
- ei uju otse tagasi
- ei loovuta eset koerajuhile
- ei tule peale harjutuse sooritamist veest välja
Kui koerajuht viskab eset maha või vette või topib köie sunniga koerale suhu, siis antakse
harjutuse eest 0 punkti.
Kui koer ei vii päästevahendit abilisele või ei too abilist kaldale, siis antakse harjutuse eest 0
punkti.

2. Päästevahendi (köis) viimine kaldalt paati
Harjutuse nõuded:
1 paat koos juhiga
1 abiline
ujuv köis, mis on umbes 45m pikk
Harjutuse sooritamine:
Koerajuht ja koer on kaldal, neist 40 meetri kaugusel on paat koos paadijuhi ja abilisega.
Koerajuht annab koerale köie otsa, koer ujub sellega paadini, loovutab köie otsa paadis
olevale abilisele ning ujub koerajuhi juurde tagasi. Harjutus loetakse sooritatuks, kui abiline
on köie kätte saanud.
Hinnet alandatakse, kui koer:
- ei allu koerajuhi käsklustele
- kõhkleb vette minekul
- kõhkleb köie haaramisel
- ei uju otse paadini
- laseb ujudes köie lahti
- ei loovuta köit abilisele
- üritab paati ronida
- ei uju otse tagasi
- ei tule peale harjutuse sooritamist veest välja
Kui koerajuht viskab köie otsa maha või vette või topib köie sunniga koerale suhu, siis
antakse harjutuse eest 0 punkti.
Kui koer ei vii köit abiliseni, siis antakse harjutuse eest 0 punkti.
3. Uppuja päästmine alustades paadist
Harjutuse nõuded:
2 paati
2 paadijuhti
2 abilist
päästerõngas või ujuk, mille külge on kinnitatud köis
Harjutuse sooritamine:
Koerajuht, koer ja abiline on ühes sõitvas paadis, neist 20m kaugusel liigub teine paat, milles
on juht ja abiline. Mõlemad paadid on kaldast umbes 30m kaugusel ja sõidavad kaldaga
paralleelselt. Teisest paadist kukub abiline vette, seda märkamata jätkab paat liikumist.
Abiline rabeleb vees ning teeskleb hädasolijat, koerajuht viskab päästerõnga tema suunas
vette. Koerajuhi käsul hüppab koer vette, ujub päästerõngani, haarab sellele kinnitatud
nöörist ja viib rõnga uppujale. Uppuja haarab rõngast ning seejärel veab koer uppuja koos
päästerõngaga selle paadi juurde, milles on koerajuht. Abiline ja koer aidatakse paati.
Hinnet alandatakse kui koer:
- ei allu koerajuhi käsklustele
- kõhkleb paadist vette hüppamisel

- kõhkleb köie haaramisel
- laseb ujudes köie lahti
- ei uju otse uppujani
- ei uju otse tagasi paadi juurde
- ei lase end paati tõsta
Kui koer ei vii abivahendit (rõngas või ujuk) abiliseni, ronib vees abilisele otsa või ei too
abilist paadini, siis antakse harjutuse eest 0 punkti.
4. Teadvuseta uppuja päästmine alustades paadist
Harjutuse nõuded:
2 paati
2 paadijuhti
2 abilist
Harjutuse sooritamine:
Koer ja koerajuht on paadis, mis seisab kaldast vähemalt 30 meetri kaugusel. Neist 20m
kaugusel liigub kaldaga paralleelselt teine paat, milles on juht ja abiline. Abiline kukub vette
ja jääb passiivselt veepinnale lebama, paat jätkab liikumist. Koerajuhi käsul hüppab koer
vette, ujub vees oleva inimeseni, haarab tema käe oma suhu ning toob ta sellesse paati, kus
on koerajuht. Kohe, kui koer on kannatanuga paadini jõudnud, aitab abiline kannatanu paati
ning seejärel tõstetakse koer paati.
Hinnet alandatakse kui koer:
- ei allu koerajuhi käsklustele
- kõhkleb paadist vette hüppamisel
- ei uju otse uppujani
- haarab päästetaval kinni mujalt piirkonnast, mitte käest
- ei uju otse tagasi paadi juurde
- ei lase end paati tõsta
Kui koerajuht lükkab koera paadist välja, siis antakse harjutuse eest 0 punkti.
Kui koer ronib vees abilisele otsa või ei too abilist paadini, siis antakse harjutuse eest 0
punkti.

5. Teadvuseta uppuja päästmine alustades kaldalt
Harjutuse nõuded:
1 paat koos juhiga
1 abiline
Harjutuse sooritamine:
Koerajuht ja koer on kaldal, 40m kaugusel kaldast sõidab kaldaga paralleelselt paat, milles
olev abiline kukub vette ning jääb liikumatult veepinnale lebama. Paat jätkab liikumist.
Koerajuhi käskluse peale ujub koer vees oleva inimeseni, haarab tal käest ning toob ta
kaldale.

Hinnet alandatakse, kui koer:
- ei allu koerajuhi käsklustele
- kõhkleb vette minekul
- ei uju otse uppujani
- haarab päästetaval kinni mujalt piirkonnast, mitte käest
- ei uju otse tagasi kaldale
- ei tule peale harjutuse sooritamist veest välja
Kui koer ronib vees abilisele otsa või ei too abilist kaldale, siis antakse harjutuse eest 0
punkti.

6. Kahe uppuja päästmine meeskonnatööna alustades kaldalt
Harjutuse nõuded:
1 paat koos juhiga
2 abilist
Harjutuse sooritamine:
Koer ja koerajuht on kaldal. Neist 20m kaugusel liigub paat kaldaga paralleelselt, 2 abilist
kukuvad paadist vette ning seda märkamata jätkab paadijuht sõitu. Abilised on kaldast 20m
kaugusel ja üksteisest umbes 5m kaugusel vees, üks abilistest rabeleb vees, teine lebab
vaikselt veepinnal. Koer ja koerajuht lähevad koos vette, koerajuht suundub teadvuseta
inimesele appi ning saadab koera teisele, aktiivselt rabelevale kannatanule appi. Aktiivne
kannatanu haarab koera päästevestist või rakmetest, seejärel ujub koer koos abilisega
koerajuhini. Kui koer jõuab koerajuhi juurde, haarab passiivset kannatanut transportiv
koerajuht samuti koera päästevestist või rakmetest ning koer veab kõik kolm kaldale.
Hinnet alandatakse, kui koer:
- ei allu koerajuhi käsklustele
- kõhkleb vette minekul
- takistab koerajuhil ujumist
- ei eemaldu näidatud suunas
- ei uju otse uppujani
- ei uju tagasi koerajuhi juurde
- ei uju otse tagasi kaldale
- ei tule peale harjutuse sooritamist veest välja
Kui koer ronib vees koerajuhile või abilisele otsa või ei too abilist kaldale, siis antakse
harjutuse eest 0 punkti.

7. Eseme viimine ühest paadist teise
Harjutuse nõuded:
2 paati
2 paadijuhti
1 abiline
1 ujuv ese (kohtuniku valitud)

Harjutuse sooritamine:
Kaldast 30m kaugusel ja üksteisest 20m kaugusel seisavad kaks paati. Koerajuht ja koer on
ühes paadis ning abiline on teises paadis. Koerajuhi käsul hüppab koer paadist vette ja
koerajuht annab talle eseme või koerajuht annab paadis eseme koerale suhu ja koer hüppab
koos esemega vette. Seejärel ujub koer koos esemega teise paadini ning loovutab eseme
teises paadis olevale abilisele. Koerajuhi käskluse peale ujub koer tagasi ning koer aidatakse
koerajuhi juurde paati.
Hinnet alandatakse, kui koer:
- ei allu koerajuhi käsklustele
- kõhkleb paadist vette hüppamisel
- kõhkleb eseme haaramisel
- ei uju otse teise paadini
- laseb ujudes eseme lahti
- ei loovuta eset abilisele
- üritab teise paati ronida
- ei uju otse tagasi
- ei lase end paati tõsta
Kui koerajuht topib eseme sunniga koerale suhu või lükkab koera paadist välja, siis antakse
harjutuse eest 0 punkti.
Kui teises paadis olev abiline ei saa eset kätte, siis antakse harjutuse eest 0 punkti.

8. Paadi kaldale vedamine
Harjutuse nõuded:
1 paat koos juhiga
Harjutuse sooritamine:
Koer ja koerajuht on paadis, mis seisab kaldast 40m kaugusel. Koerajuhi käsul hüppab koer
vette. Koerajuht paneb paadi külge kinnitatud köie koerale suhu ning koer veab paadi
kaldale.
Hinnet alandatakse, kui koer:
- ei allu koerajuhi käsklustele
- kõhkleb paadist vette hüppamisel
- kõhkleb köie haaramisel
- üritab tagasi paati ronida
- laseb ujudes köie lahti
- ei uju otse kaldale
- ei loovuta köit koerajuhile
- ei tule pärast harjutuse sooritamist veest välja
Kui paat ei jõua kaldale, kuid on läbinud poole vahemaast, hinnatakse harjutus
mitterahuldavaks.
Kui läbitakse alla poole vahemaast, siis antakse harjutuse eest 0 punkti.

Autasustamistseremoonia, auhinnad
Ühesuguse punktisumma korral läheb koht jagamisele (sõltumata astmest). Üldjuhul peavad
kõik osalejad olema autasustamistseremoonial kohal. Eksami või võistluse lõpetamisel
toimub kõigepealt autasustamine ja seejärel antakse üle eksami või võistlusega seotud
dokumendid.

Distsiplinaarõigused
Ürituse peakorraldaja vastutab ürituse toimumise territooriumil korra ja turvalisuse tagamise
eest. Juhul kui korra ja turvalisuse tagamise nõudeid ei täideta, on kohtunik kohustatud
ürituse läbiviimise peatama või lõpetama. Juhul kui korraldamisel eksitakse nende
raamnõuete, VP eeskirjade, loomakaitseseaduse või heade tavade vastu, lõpetatakse ürituse
läbiviimine.
Kohtuniku otsus on lõplik ning ei kuulu vaidlustamisele. Kohtuniku otsuse kritiseerimine võib
kaasa tuua eksami- või võistluspaigast minemasaatmise ning lõpuks ka distsiplinaarkaristuse.
Protest:
Põhjendatud juhtudel, mis puudutavad kohtuniku poolset eeskirjade rikkumist, mitte faktilisi
otsuseid, võib esitada kaebuse/protesti. Protest peab olema kirjalik ning tuleb esitada
kaebuse põhjuse aluseks oleva ürituse eest vastutavale ühingule või organisatsioonile.
Protest esitatakse ühingu juhatuse kaudu ja peab olema allkirjastatud protesti esitaja,
ühingu juhatuse liikme ning vähemalt ühe tunnistaja poolt. Protesti peab esitama 8 päeva
jooksul alates ürituse toimumisest. Protesti vastuvõtmine ei tähenda automaatselt
kohtuniku poolt langetatud otsuse ümbervaatamist. Protesti kohta langetab otsuse kohalik
kennelorganisatsioon, kes võib protesti edastada FCI-le.
Videolõike ei käsitleta tõestusmaterjalina.

Järelvalve
Rahvuslik kennelorganisatsioon võib eksami või võistluse osas läbi viia järelvalvet. Rahvusliku
kennelorganisatsiooni poolt määratud ja vastava koolitusalaga hästi kursis olev isik
kontrollib, kas üritus viiakse läbi kehtivatele eeskirjadele ja nõuetele vastavalt. Ka need
organisatsioonid, kes on konkreetse eksami või võistluse taotlenud, võivad järelvalvet läbi
viia.

VP võistluste ja eksamite eeskirjade muutmine
Käesoleva VP eksamite ja võistluste eeskirja muutmise õigus on Eesti Kennelliidu volinike
koosolekul.

