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1. Eesmärk 
1.1.Jahikatse (edaspidi katse) eesmärk on selgitada aretustöö tarbeks põdra- ja 
hirvejahikõlblikud jahikoerad 
 

2. Katse korraldamise tingimused 
2.1. Katset saab korraldada jahialadel ajal, kus jahikoeraga jahialal viibimine on 

jahieeskirjadega lubatud. 
2.2. Koeri katsetatakse põdra ja hirve leidmiseks mustal ning valgel kulgerajal nii 

spetsiaalselt nimetatud loomade, kui ka teiste ulukite leidmiseks korraldatud 
katsete ajal. 

2.3. Katset hindab põdra-ja hirvejahikatse hindamispädevusega kohtunik (edaspidi 
“kohtunik”).  

2.4. Kohtunikul võib olla abiline.  Katse ajal võib kohtunikuga kaasas viibida 
koerajuht, abiline (n.t. teine kohtunik) ja kuni kaks harjutuskohtunikku 

 
 

3. Nõuded osalejatele 
3.1. Katsel saavad osaleda kõik Eestis suurulukijahiks lubatut jahitõugu koerad 
3.2. Katsele lubatakse koerad, kes on katsele registreeritud Eesti Jahikoerte 

Tõuühingu ja katse korraldaja poolt sätestatud korras 
3.3. Osalevad koerad peavad olema nõuetekohaselt vaktsineeritud ja märgistatud 
3.4. Katsel ei saa osaleda emane koer 30 päeva enne ja pärast poegimist 
3.5. Koeri katsetatakse ükshaaval  

 
4. Katse läbiviimine 

4.1.  Enne katsetamist kontrollitakse koera paugukartlikkust 
Lasu sooritamiseks kasutatakse siledaraudset jahirelva. 
Kontrollitavad koerad paigutatakse minimaalselt 25 m kaugusele lasu 
sooritajast. Lasu sooritaja ei tohi olla koerale nähtav. Samaaegselt katsel 
viibivate koerte paugukartlikkuse kontrollimise tingimused peaksid olema 
võimalikult samalaadsed. 

                 Paugukartlikke koeri katsetele ei lubata 
4.2. Kohtuniku korralduse peale vabastab koerajuht koera uluki leidmiseks (edaspidi 

“otsing”) ja võib anda koerale otsimise alustamiseks ergutava käskluse  
4.3. Otsinguks antakse koerale aega 2 tundi 
4.4. Kohtunik ja koerajuht järgnevad koerale. Koerajuht järgib tegutsemisel 

kohtuniku korraldusi 
4.5. Koer peab kahe tunni jooksul leidma looma ja katsetamise jooksul kuni kolm 

korda uluki peatuma sundima 
 

4.6. Koera  katsetamine lõpetatakse, kui koer : 
4.6.1. Ei lähe otsingule 
4.6.2. Ei leia looma ettenähtud aja jooksul 
4.6.3. Ei suuda ilma kõrvalise abita looma kuni kolm korda peatada 
4.6.4. Haugub looma jälgedel, välja arvatud koeratõud, kellele on jäljel 

hukkumine tõuomane 
4.6.5. Katkestab looma jälitamise 
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4.6.6. Kui uluk vigastab koera, lõpetatakse ta katsetamine ja tema tööd ei 
hinnata  järgu  vääriliseks 

4.6.7. Katse korraldaja ei vastuta katse käigus koerale tekitatud vigastuste või 
hukkumise eest 

4.6.8. Koeri, kes on agressiivsed inimeste suhtes ei lubata katsetele  
 

5. Koera töö hindamine 
Katsel hinnatakse järgmisi koera omadusi ja tööelemente: otsimise meisterlikkus 
(haistmis-,  kuulmis- ja nägemismeele kasutamise oskus), otsimise kiirus, otsimise 
õigsus, uluki seisma sundimine ja tema peale haukkumise oskus, visadus, hääl, 
kuulekus 
5.1.Otsimise meisterlikkus - koera võime haistmise, kuulmise ja nägemise abil   
looma otsida ja üles leida 
5.2. Otsimise kiirus - koera liikumiskiirus otsingul 

           5.3.Otsimise õigsus - otsingu ulatus laiuti ja sügavuti ning otsimise põhjalikkus  
           5.4. Uluki seisma sundimine ja tema peale haukkumise osk us – koera  

käitumine uluki paigalhoidmise ajal  
5.5. Visadus - koera järjekindlus otsingul, uluki jälitamisel, peatuma sundimisel ja  
uluki peale haukumisel 

           5.6. Hääl - hinnatakse hääle tugevust, kõlavust, kuuldekaugust ja tõuomasust 
           5.8. Kuulekus - koerajuhi käskluste ja signaalide täpne ja kuulekas täitmine 
 

6. Koera  tööd hinnatakse järgmiste maksimaalhinnetega pallides 
  

Töö elemendid    Töö 
maksimum 
hinded 

Otsimise meisterlikkus 20 
Otsimise kiirus 10 
Otsimise õigsus 10 
Uluki seisma sundimine 
ja ulukihaukumine 

30 

Visadus 15 
Hääl 10 
Kuulekus 5 
 ÜLDHINNE                      100 

 
7. Järgu saamiseks peab koer saama järgmised minimaalhinded:  

               
Töö elemendid    I järk   II järk  III järk 
Üldhinne      80      70     60 
Sellest:      
Otsimise meisterlikkus      16     14     12 
Uluki seisma sundimine ja 
ulukihaukkumine  

     24     22     20 
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8. Kõrgema hinde alandamise skaala koerte töö hinda misel 
 
Nõuded kõrgema 
hinde saamiseks 

Kõrgem hinne 
pallides 

Hinnet alandavad 
puudused 

Hinde alandamine 
pallides 

1.Otsimise 
meisterlikkus 
 
Koer peab jälgi 
kaotamata loomale 
kiiresti ja kindlalt 
juurde minema 

 
 
 
 
       20 

 
ebakindlus värskete 
jälgede ajamisel 
 
enne värsketele jälgedele 
jõudmist eksleb koer 
pidevalt vanadel jälgedel 

           
 
     6 
 
 
 
     8 
 

2.Otsimise kiirus 
 
 
Nõutav on kiire 
otsimine galopis 

 
 
 
 
       10 

 
otsib traaviga vahelduvas 
galopis 
 
läheb sageli üle traavile 
 
otsib traavis 
 
otsib traavis, minnes üle 
sammule 

 
        2 
 
 
        3 
               
        5 
 
 
        8 
 

3.Otsimise ulatus 
 
Koer peab otsima 
ulatuslikult 

 
 
      10 
 

 
koer ei otsi kaugelt 
 
otsing on kitsas 

 
        5 
         
        6 

4. Uluki seisma 
sundimine ja tema 
peale haukumise 
oskus 
 
 
koer peab ulukit 
pea poolt 
haukudes 
järjekindlalt paigal 
hoidma 

 
 
 
 
 
 
      30 

 
ulukile lähenedes ei 
aeglusta koer käiku, vaid 
hakkab looma peale kohe 
haukuma 
 
haugub looma kaugelt ja 
laseb tal edasi liikuda 
 
looma haukkudes ründab 
koer teda tagant 

 
 
 
         7-8 
 
 
         8-9 
 
 
         10-15 

5.Visadus 
 
 
Koer peab ulukit 

 
 
 
 

 
koer ei püüa kohalt 
liikunud ulukit ettevaatlikult 
uuesti seisma sundida 

 
 
           6-8 
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haukuma koerajuhi 
kohalejõudmiseni, 
kohalt liikunud 
ulukit aga jälitama 
ja uuesti seisma 
sundima 

 
        15 

 
koer lõpetab uluki peale 
haukimise enne koerajuhi 
kohalejõudmist 
 
 
 

 
 
           8-10 
 

6.Hääl 
 
 
Koeral peab olema 
tugev, kaugele 
kostev hääl 
 

 
 
 
 
         10 

     
hääl on kõlatu, mitte 
kaugele kostev 
 
hääl on nõrk 
 

 
 

5 
 
           6 
 

8.Kuulekus 
 
Koer peab 
meelsasti täitma 
kõiki koerajuhi 
käsklusi ja signaale 

 
 

5 

 
koer ei ilmu meelsasti 
koerajuhi kutse peale 
 
koer ei allu koerajuhi 
käsklustele 

 
2 

 
 

4 

 


