Kinnitatud ESLÜ üldkoosoleku poolt 14.05.2006
Täpsustatud juhatuse otsusega 26.04.2007
Muudetud juhatuse otsusega 14.08.2007
Muudetud ja vastuvõetud ESLÜ üldkoosolekul 03.04.2010
Hakkavad kehtima samaaegselt erinäituse statuudi muudatustega
Muudetud ja vastuvõetud ESLÜ üldkoosolekul 27.06.2017

VARRUKAKATSE LÄBIVIIMISE KORD SAKSA LAMBAKOERTE ERINÄITUSEL
1. Üldised nõuded
1. 1. Varrukakatse toimub avatud väljakul, mõõtmetega umbes 30x80 meetrit, millel asub kaks varjet (vt. skeem).
1.2. Platsil ei tohi olla teisi koerajuhte ja koeri.
1.3. Korraldaja kontrollib vahetult peale varrukakatse algust koera identifitseerimisnumbrit (tätoveering või
mikrokiip)
1.4. Enne koera iseloomuomaduste kontrollimist hindab kohtunik varrukameeste tööd nullkoertega, kes on
väljaõpetatud ning organiseeritakse korraldajate poolt. Nullkoer ei tohi osaleda kasutusklassis.
1.5. Koer peab kandma metallist kelarihma, millel puuduvad ogad, elekter või muud mõjutusvahendid.

2. Katse kulg
2.1. Rünnak varjest
2.1.1. Varrukamees asub varjes nr 1.
2.1.2. Koerajuht koos koeraga tuleb alguspunkti (punkt A), koer rihma otsas ja alustab liikumist varje poole kuni
punktini B. Punktis B võtab koerajuht rihma ära ja paneb selle taskusse või üle vasaku õla selliselt, et rihma
kinnitusklamber jääks koerajuhi paremale küljele. Seejärel annab koerajuht käskluse "kõrval" ja liigub edasi varje nr.
1 poole.
2.1.3. Kohtuniku märguandel ründab varrukamees koerajuhti varjest nr.1(koerajuht võib anda ründekäsu). Peale
seda, kui koer on rünnanud ja varrukast haaranud, ähvardab varrukamees koera pehme nuudiga ja lööb kaks lööki
koera turja, külgede või reite piirkonda.
2.1.4. Kohtunik annab varrukamehele märguande vastuhakk lõpetada ja koerajuhile märku anda koerale
lahtilaskmiskäsklus. Peale koerajuhi käsklust peab koer varruka lahti laskma ja jääma varrukameest valvama. Koer
võib lahti lasta ja varrukameest valvama jääda ka ilma käsuta, kuid seda ainult peale varrukamehe peatumist
(vastuhaku lõppemist). Kohtuniku märguandel läheb koerajuht koera juurde, võtab tal kaelarihmast kinni või paneb
rihma otsa ja läheb varjesse nr. 1 või 2
2.1.5. Kui koer ei kannata ähvardust ja lööke välja ja laseb varukast lahti aga seejärel üritab uuesti haarata, peab
varrukamees ähvardust jätkama (ilma koera löömata) ja peatuma üksnes kohtuniku märguandel.
2.1.6. Varrukakatse sooritamiseks peab koer käima vabalt koerajuhi kõrval vähemalt 50% teepikkusest (punktist B
kuni varjeni nr.1.) 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 pool vabalt kõrvalkõnni teepikkusest, lõpetatakse varrukakatse ning koer saab hindeks T4
2.2. Rünnak pikalt distantsilt
2.2.1 Koerajuht koos koeraga läheb varjesse nr. 1 või 2 ja varrukamees läheb varjesse nr. 2 või 1. Kui töötab kaks
varrukameest, siis esimesena töötanud läheb rahulikult platsilt koera vaateväljast ära.
2.2.2. Kohtuniku märguandel väljub koerajuht varjest ning läheb punkti C.
2.2.3. Kohtuniku märguandel väljub varrukamees varjest nr. 2 või 1, liigub mõned sammud koera ja koerajuhi suhtes
risti, pöördub siis nende poole ning alustab rünnakut koerale. Rünnak algab hüüatuse ja ähvarduseks tõstetud pehme
nuudiga.
2.2.4. Koerajuht laseb koera kohtuniku märguandel lahti (koerajuht võib anda koerale ründekäsu). Koer peab julgelt
ja tugeva haardega varrukameest ründama. Varrukamees ähvardab koera pehme nuudiga kuid ei löö teda ja
kohtuniku märguandel lõpetab vastuhaku.
2.2.5. Kohtunik annab varrukamehele märguande vastuhakk lõpetada ja koerajuhile märku anda koerale
lahtilaskmiskäsklus. Peale koerajuhi käsklust peab koer varruka lahti laskma ja jääma varrukameest valvama. Koer
võib lahti lasta ja varrukameest valvama jääda ka ilma käsuta, kuid seda ainult peale varrukamehe peatumist
(vastuhaku lõppemist). Kohtuniku märguandel läheb koerajuht koera juurde ja paneb ta rihma otsa

3. Nõuded varrukameestele
3.1. Erinäitusel töötavad varrukamehed määrab ja kinnitab ESLÜ juhatus.
3.2.Varrukamees peab oma töös jälgima varrukakatse läbiviimise korras toodud juhiseid.
3.3. Oma isikliku turvalisuse aga ka vastutuse tõttu peab varrukamees kandma oma tööd tehes kaitseriietust
(kaitsepükse, varrukat, nuuti ja vajadusel ka kaitsejakki ning kindaid). Varrukamehe jalanõud peavad olema
sobilikud erinevateks ilmastiku-/ maapinna tingimusteks. Jalanõud peavad tagama varrukamehe kindla asendi ja hea
haakumise pinnasega.
3.4. Enne varrukakatse algust saab varrukamees kohtunikult juhised. Varrukamees peab töötama vastavalt kohtuniku
juhistele.
3.5. Varrukakatsel ei tohi töötada varrukamees, kes on mõne kasutusklassi registreerunud koera omanik või
kaasomanik.

VARRUKAKATSE SKEEM ERINÄITUSEL

