Kinnitatud 14.03.2018 EKL juhatuse otsusega
protokoll nr 6, p.5.3.

Jahikoerte jahiomaduste eksami eeskiri metsseale piiratud alal.
Kinnitatud 08.01.2018 EJTÜ juhatuse erakorralise koosoleku nr 10 otsusega.

1. Viiakse läbi, kui välistemperatuur ei ületa +20C, ega lange alla -20C.
2. Õpetamine toimub koertele alates vanusest 8 kuud. Eksamile pääsevad koerad
alates 12 elukuud – 10 eluaastat.
3. Õpetamisel ja jahiomaduste kontrollimisel lubatakse alale üks koer.
4. Jahiomaduste kindlakstegemisel ehk eksamil peab alal olema üks üle 100kg
kaaluv metssiga (olenemata soost vähemalt 3.aastane metssiga). Keelatud on
kasutada kihvadega kulti ja põrsastega emist.
5. Piiratud ala metsseale on minimaalselt 4ha suurune ja metsaga kaetud.
5.1. Alale peavad olema rajatud ehitised, mis tagavad vajadusel koera kiire
eraldamise ulukist ja turvalisuse inimesele, koerale ja ulukile (koerapüüde väravad ja
erinevates kohtades vaatlustornid).
5.2. Jahikoerte eksamil täidetakse kõiki Eestis kehtivaid loomakaitse seaduseid ja –
eeskirjasid.
5.3. Enne eksami algust kontrollitakse koertel paugukartlikkust siledaraudsest
jahipüssist, mitte vähem kui 30m ja mitte rohkem kui 50m. Paugukartlikud koerad
diskvalifitseeritakse.
5.4. Jahieksamid toimuvad
kooskõlastatud EJTÜ’ga.

eelnevalt

5.5. Eksami päeval
kättesaadavuse.
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ja

veterinaararsti

on
kiire

5.6. Eksamil ei saa osaleda emane koer 30 päeva enne ja ja 30 päeva pärast
poegimist.
6. Koera saatjat lubatakse viibida eksamialal, ergutada koera otsingusse minema,
peale uluki leidmist peab alluma kõigile kohtuniku korraldustele.
7. Uluki leidmiseks antakse aega 10 minutit ja peale uluki leidmist peab koer töötama
vähemalt 10 minutit, kuid mitte rohkem kui 15 minutit.
8. Koera jahiomaduste kindlakstegemisel (eksamil) piiratud alal võtavad eksamit
vastu vähemalt 2 kohtunikku ja kohtunikud võivad kasutada eksami vastuvõtmisel ka
abilisi.
9. Koer diskvalifitseeritakse, kui:

9.1. koer ei suundunud otsingule 3 minuti jooksul, ega leia looma 10 minuti jooksul;
9.2. uluki avastamisel ei jälita ega alusta tööd 5 minuti jooksul;
9.3. töötab seisvale loomale ilma hääleta esimesed 5 minutit;
9.4. annab uluki jäljel häält ilma ulukit nägemata (põhjamaised püstkõrvad).
10. Hinnatakse järgmisi jahiomadusi ja tööelemente:
10.1. Tunnetus ehk koera võimekus – haistmise, nägemise ja kuulmise abil avastada
ulukit (kasutab kõiki kolme meelt);
10.2. Otsing – koera otsingu laius, sügavus, kiirus, otsimise viis õigetest kohtadest
otsida ja leida uluk, tõule omale otsing;
10.3. Julgus ja tigedus – koera kindel käitumine uluki nägemisel ja reaktsioon temale;
10.4. Hääl – tõule omane hääle tugevus, toon, kõlavus, ilma pausideta;
10.5. Visadus – sihikindlus ja aktiivsus, millega koer jälitab ulukit ja selle peatamisel
haugub kogu katkematu töö vältel kuni koerajuhi saabumiseni, ja ei katkesta tööd
enne koerajuhi korraldusi;
10.6. Rünnaku meisterlikkus – koera õige tegutsemine uluki läheduses ja edasine
tegutsemine uluki kinnipidamisel kuni koerajuhi saabumiseni;
10.7. Osavus – kerge liikumisega rünnakule minek ja põiklemine uluki rünnakute
eest, mitte kaotades seejuures aktiivsust ja üleolekut rünnakutel;
10.8. Visadus – sihikindlus ja aktiivsus, millega koer jälitab ulukit ja selle peatamisel
haugub kogu katkematu töö vältel kuni koerajuhi saabumiseni;
10.9. Kuulekus – täpne ja kohene allumine saatja signaalidele ja käsklustele.
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11. Maksimaalsed hinded punktides

5

100

12. Minimaalsed hinded järgu saamisel punktides
Järk

Üldhinne
Julgus

I
II
III

80
70
60

16
14
10

Minimaalselt nende eest
Visadus
Rünnaku
Osavus
meisterlikkus
13
16
13
11
14
11
8
10
8

13. Orienteeruv hindamisskaala ja mahaarvamiste põhjused

13.1. Tunnetus – kasutab kõiki 5
meeli:
kuulmine,
nägemine,
haistmine. Leiab uluki kindlalt ja
kiirelt.

Puudused, mis vähendavad
punktide summat

Orienteeruvad
mahaarvamised

Kõrgeimad punktid

Nõudmised kõrgeima diplomi
saamiseks

Kordab jälge, kuid leiab uluki
küllaltki kiiresti 5 minuti jooksul.

1-2

Peatub rasketel kohtadel ja
pööretel, kuid leiab siiski uluki 7
minuti jooksul.

2-3

Ei otsi sihikindlalt, kulutab palju
aega pööretel, aga leiab uluki 810 minuti jooksul.

4

13.2. Otsing–nõutav on energiline, 10 Otsing lai, kuid mitte energiline ja 1-3
lai ja sügav otsing. Rasketes
kiire.
kohtades kindel otsing.
Ei otsi laialt, aga raskeid kohti ei 3-4
väldi.
Koera otsing ei ole lai ja eirab 5
raskeid kohti.
Koer kontrollib tihti peremehe 6-7
kohalolekut.
Otsing on tuim, aeglane, eirab 8
raskeid kohti.

13.3. Julgus ja tigedus– leides 20 Koer
ründab
julgelt
ulukit 1-2
uluki koer julgelt ja kurjalt haugub
erinevatest kohtadest.
siga. Liikumisel teeb tugevaid
rünnakuid (rünnak ei tähenda
Koer ründab julgelt, kuid mitte 3-4
kontakti) sundides ulukit keerutama
piisavalt, lubades loomal veidi
ühel kohal ja ennast kaitsma.
liikuda, kaotamata seejuures
rünnaku eeliseid.
Koer ründab julgelt, kuid jookseb 5
loomast kaugemale, kaotades
sellega rünnaku eelised ja
lubades loomal edasi liikuda.
Koer haugub kurjalt looma,
ründab erinevatelt külgedelt, aga 6
kaugelt ja võimaldab sellega
koeral edasi liikuda.
Koer asub loomale lähedal, 7-10
haugub
hasartselt,
teeb
rünnakuid looma suunas aegajalt
lähenedes loomale 2-3 meetri
kaugusele.
Tõmbab
endale
looma tähelepanu, sea rünnaku
korral jookseb kaugele ja kaotab
sellega
rünnaku
eelised,
võimaldades loomal märgatavalt
kaugeneda.
12

Koer ei jälita looma, haugub aralt
ja kaugelt.
13.4. Hääl – koer peab haukuma 10 Tõule omane hääl, tugev aga 1-2
looma tugeva, tõule omase tiheda
väheste pausidega.
häälega.
Hääl on tõule omane, tugev, aga 3
mitte tihe.
Hääl on tõule omane, aga mitte
4
väga tugev ja annab häält
pidevalt.
Hääl ei ol tugev, on kõlatu, aga 5
tihe.
Hääl on kõlatu ja nõrk, tõule mitte
omane ja annab harva.
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13.5. Visadus – koer peab näitama 15 Koer haugub visalt, aga mõneks 1-2
aktiivset katkematut tööd kogu
hetkeks kaotab tähelepanu.
eksami ajal, järjepidevalt haukuma
ja jälitama looma tema peatumiseni,
Koer katkestab haukumise looma 3-4
töötama koerajuhi saabumiseni ja
peatumisel ja mõneks ajaks ka
mitte lõpetama tööd ilma koerajuhi
tähelepanu, aga ei lahku sea
käsuta.
juurest ja pöördub iseseisvalt
tagasi tööle.
Koer katkestab töö, lahkub looma 5-6
juurest, kuid pöördub iseseisvalt
tagasi tööle 2 minuti jooksul.
Koer katkestab töö (mitte rohkem 7
kui 3 korda) 3 minuti jooksul, kuid
pöördub iseseisvalt tagasi tööle.
Lõpetab töö ja tagasi ei pöördu.
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13.6. Rünnaku meisterlikkus – 20 Ründab hasartselt erinevatest 1-2
koer peab ründama minevat looma,
suundadest, mis annab loomale
tegema
rünnakuid,
keerutama
võimaluse liikuda vähesel määral.
looma ja suruma looma kaitsesse.
Koer ei ründa looma piisavalt, 3-4
võimaldades loomal liikuda.
Koer töötab mitte piisavalt
tihedalt, kaotades rünnakueelised 5
ja võimaldades loomal edasi
liikuda.
Koer läheneb loomale peast, 6
külgedelt, keerutab looma, ei
ründa, annab võimaluse loomal
edasi liikuda.
Koer
jälitab
looma
tagant, 7-8
läheneb
külgedelt
ilma
rünnakuüritusteta, võimaldades
loomal vabalt edasi liikuda.
Koer jälitab looma vähese 9
hasardiga. Looma rünnaku korral
põgeneb
märkimisväärselt
kaugele,
kaotades
sellega
jälitamise eelised.
Koer haugub hasartselt, saadab 10
liikuvat looma tagant poolt, ilma
peatamise üritusteta.
Koer haugub suurelt kauguselt, 11rohkem kui 7 meetri kauguselt. Ei 12
lähene loomale, näitab välja
argust.

13.7. Osavus - koer peab kergelt ja 15 Põikleb osavalt, väldib uluki 1-2
osavalt liikuma looma läheduses
rünnakuid, kaotades lühiajaliselt
looma rünnakute ajal. Looma
rünnaku initsiatiivi.
rünnakute ajal järsult muutma
liikumissuundasi. Osavalt rünnakute
Koer liigub kergelt, eemaldub 3-4
eest põigeldes ja mitte jättes end
märkimisväärselt,
lühiajaliselt
löökide alla.
kaotades rünnaku initsiatiivi.
Koer liigub kergelt, aga looma 5-6
rünnakute ajal jookseb kaugele,
kaotades oma eelised pikemaks
ajaks.
Koer töötab märkimisväärselt 7
distantsilt 3-5 meetrit, eelistades
ühte külge, ei ründa, ei lähene,
osavust ei näita.
Koer laseb läbi looma rünnakud, 8
satub löögi alla ja katkestab töö.
13.8. Kuulekus – koer peab täpselt 5
täitma
koerajuhi
käsklusi
ja
signaale.

Koer ei täida meeleldi koerajuhi 1-2
käsklusi, ei lõpeta tööd tema käsu
peale 5-10 minuti jooksul.
Täidab käsklusi peale korduvaid 2-3
kutsumisi 10-15 minuti jooksul.
Koer ei allu koerajuhi käsklustele 4
üle 15 minuti.

