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VARRUKAKATSE LÄBIVIIMISE KORD ESLÜ ARETUSKONTROLLIL

1. Üldised nõuded
1.1 Varrukakatse toimub avatud väljakul, mõõtmetega umbes 30 x 80 meetrit, millel asub kaks varjet (vt
aretuskontrolli varrukakatse skeemi).
1.2 Platsil ei tohi olla teisi koerajuhte ja koeri.
1.3 Enne varrukakatsel osalevate koerte hindamist kontrollib kohtunik varrukameeste tööd korraldaja poolt
organiseeritud nullkoeraga, kes on saanud varrukakatseks vajaliku väljaõppe.
1.4 Korraldaja kontrollib vahetult peale varrukakatse sooritust koera identifitseerimisnumbrit (tätoveering või
mikrokiip).
1.5 Koer peab kandma metallist kaelarihma, millel puuduvad ogad, elekter või muud mõjutusvahendid.
2. Nõuded varrukameestele
2.1 Aretuskontrollis võivad töötada vaid atesteeritud varrukamehed.
2.2 Varrukamees peab oma töös järgima antud korras toodud ja enne varrukakatse algust kohtunikult saadud
juhiseid.
2.3 Oma isikliku turvalisuse, samuti vastutuse tõttu peab varrukamees oma tööd tehes kandma kaitseriietust
(kaitsepükse, varrukat, nuuti ja vajadusel ka kaitsejakki ning kindaid). Varrukamehe jalanõud peavad sobima
erinevate ilmastiku- ja maapinna tingimustega ning tagama tema kindla asendi ja hea haakumise pinnasega.
2.4 Varrukakatsel ei tohi töötada varrukamees, kelle omanduses või kaasomanduses olev koer on registreeritud
aretuskontrollile.
3. Katse kulg
3.1 Rünnak varjest
3.1.1 Varrukamees asub varjes nr 1.
3.1.2 Koerajuht tuleb koos rihma otsas oleva koeraga alguspunkti A ja kohtuniku märguandel alustab sealt varje
nr 1 suunas liikumist kuni märgini B (asub umbes 20 sammu kaugusel varjest nr 1). Sinna jõudes
koerajuht peatub, võtab koeralt rihma ära ja paneb selle taskusse või üle vasaku õla selliselt, et rihma
kinnitusklamber jääks koerajuhi paremale küljele. Seejärel annab koerajuht kohtuniku märguandel
koerale käskluse "kõrval!" ja liigub edasi varje nr 1 suunas.
3.1.3 Aretuskontrolli spetsialisti märguandel (kui koerajuht või koer on umbes 5 sammu kaugusele varjest)
ründab varjes peituv varrukamees koerajuhti ja koera (koerajuht võib anda ründekäsu). Koer peab
koheselt ja enesekindlalt varrukamehe ründe tõrjuma, haarates varrukast tugeva ja sügava haardega. Kui
koer on varrukast haaranud, ähvardab varrukamees teda pehme nuudiga ja lööb sellega kaks lööki koera
õla- või turjapiirkonda. Pärast seda jätkab varrukamees koera ähvardamist teda löömata.
3.1.4 Kui koer ei kannata ähvardust ja lööke välja ja laseb varrukast lahti aga seejärel üritab uuesti haarata, peab
varrukamees ähvardust jätkama (ilma koera löömata) ja peatuma alles aretuskontrolli spetsialisti
märguandel.
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3.1.5 Aretuskontrolli spetsialisti märguandel lõpetab varrukamees vastuhaku ja jääb rahulikult seisma. Seejärel
annab koerajuht koerale lahtilaskmiskäskluse, mille peale peab koer varrukast lahti laskma ja
varrukameest valvama jääma. Koer võib lahti lasta ja varrukameest valvama jääda ka ilma käsuta, kuid
seda ainult pärast varrukamehe vastuhaku lõppemist ja peatumist. Kui koer ei lase esimese käskluse peale
lahti, võib koerajuht aretuskontrolli spetsialisti loal veel kuni kaks lisakäsklust anda.
3.1.6 Aretuskontrolli spetsialisti märguandel läheb koerajuht koera juurde, võtab tal kaelarihmast kinni või
paneb rihma otsa ja liigub seejärel varjesse nr 1 või 2.
3.2 Rünnak pikalt distantsilt
3.2.1 Koerajuht koos koeraga ootab varjes nr 1 või 2 ja varrukamees läheb varjesse nr 2 või 1 (kui
aretuskontrollis töötab kaks varrukameest, lahkub esimesena töötanud varrukamees rahulikult platsilt ja
eemaldub koera vaateväljast).
3.2.2 Aretuskontrolli spetsialisti märguandel väljub koerajuht koos koeraga varjest ja liigub punkti C (asub
umbes 70-80 sammu kaugusel varjest nr 2 või 1). Sinna jõudes koerajuht peatub, võtab koeralt rihma ära
ja paneb selle taskusse või üle vasaku õla. Koerajuht võib hoida koera kaelarihmast kinni.
3.2.3 Aretuskontrolli spetsialisti märguandel väljub varrukamees normaalsel kõnnil varjest nr 2 või 1, liigub
mõned sammud koera ja koerajuhi suhtes risti, pöördub siis nende poole ning alustab hüüatuse ja
ähvarduseks tõstetud pehme nuudiga rünnakut.
3.2.4 Kui varrukamees on alustanud rünnakut, laseb koerajuht kohtuniku märguandel koera lahti (koerajuht võib
anda ründekäsu), jäädes ise punkti C seisma. Koer peab koheselt ja enesekindlalt varrukamehe ründe
tõrjuma, haarates varrukast tugeva ja sügava haardega. Kui koer on varrukast haaranud, ähvardab
varrukamees teda pehme nuudiga, kuid ei löö teda.
3.2.5 Aretuskontrolli spetsialisti märguandel lõpetab varrukamees vastuhaku ja jääb rahulikult seisma. Seejärel
annab koerajuht koerale lahtilaskmiskäskluse, mille peale peab koer varrukast lahti laskma ja
varrukameest valvama jääma. Koer võib lahti lasta ja varrukameest valvama jääda ka ilma käsuta, kuid
seda ainult pärast varrukamehe vastuhaku lõppemist ja peatumist. Kui koer ei lase esimese käskluse peale
lahti, võib koerajuht aretuskontrolli spetsialisti loal veel kuni kaks lisakäsklust anda.
3.2.6 Aretuskontrolli spetasilisti märguandel läheb koerajuht koera juurde, paneb ta rihma otsa ja lahkub platsilt.
3.3 Hinnangu andmise ja katkestamise tingimused
3.3.1 Nii esmakordse kui ka eluaegse aretuskontrollitulemuse saamisel peab koer varrukakatse sooritamiseks
käima vabalt koerajuhi kõrval vähemalt 50% ettenähtud vahemaast. Kui koer jookseb koerajuhi kõrvalt
enne nõutud vahemaa läbimist, katse katkestatakse ning koerajuhile antakse uus võimalus katse
alustamiseks. Kui koer ei püsi ka kolmandal korral koerajuhi kontrolli all vähemalt 50% vabalt
kõrvalkõnni tee pikkusest, loetakse varrukakatse mittesooritatuks
3.3.2 Kui koer laseb varrukakatse mõlemas soorituses nõutud viisil varrukast lahti, märgitakse aretuskontrolli
hinnangusse „laseb käsu peale lahti“. Vastasel juhul (ka siis, kui laseb lahti vaid ühes soorituses)
märgitakse aretuskontrolli hinnangusse „ei lase käsu peale lahti“. Esmakordsel aretuskontrollil ei mõjuta
kumbki märge aretuskontrolli tulemust. Eluaegse aretustulemuse saamiseks peab koer käsu peale lahti
laskma.
3.3.3 Kui koerajuht eirab käesolevas korras sätestatud nõudeid, siis sooritus katkestatakse ja varrukakatse
loetakse mittesooritatuks.
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