KIRJAVAHETUS EKL‐KKK EESTSEISUSEGA.
Teemaks on ESLÜ poolt 25.10.2014 korraldatud IPO eksam
Kiri EKL‐KKK eestseisuselt ESLÜ‐le 02.11.2014:
Austatud ESLÜ juhatus,
käesolevaga informeerime teid, et EKLKKK eestseisusele on esitatud avaldus, milles käsitletakse ESLÜ
poolt 25.10.2014 korraldatud IPO/FH eksamil toimunut. Avalduse on esitanud Mariliis Siff,
tunnistajatena on avaldusele alla kirjutanud Mari Ojarand ja Kalev Lilleorg. Mariliis Siff juhib EKLKKK
eestseisuse tähelepanu asjaolule, et eksamiplatsil viidi enne IPO Cosa algust tehtud pausi ajal läbi
treening eksamil osalevatele koertele, millesse kaasati eksamil töötav varrukamees. Avaldaja lisab, et
pealtvaatajatel ei võimaldatud eksami platsil toimunud treeningut vabalt jälgida ning nad suunati
eemale. Avalduse esitaja palub EKLKKK eestseisuselt seisukohta toimunu kohta ja selle vastavusele
kehtivatele eeskirjadele.
Palume ESLÜ juhatusel esitada EKLKKK eestseisusele selgitus toimunu kohta ning täpsustada, kas
eksami peakorraldaja oli eelnevalt teadlik enne Cosa algust aset leidvast treeningust. Ühtlasi palume
selgitada, kas pealtvaatajatel oli võimalik eksamit algusest lõpuni vabalt jälgida või oli nende ligipääs
eksamiplatsile mingil ajal takistatud.
Ootame kirjalikku vastust eposti aadressile EKLKKKeestseisus@googlegroups.com hiljemalt
21.11.2014. Avalduse arutelu toimub EKLKKK eestseisuse 27.11.2014 toimuval korralisel koosolekul ja
teie selgitused on vajalikud avalduses tõstatatud küsimuste osas arvamuse kujundamiseks.

ESLÜ vastus EKL‐KKK eestseisusele 17.11.2014
Lugupeetud EKLKKK eestseisus
Nimetatud IPO eksamil toimus tõepoolest enne Cosa algust platsi proovimine ehk treening.
Täpsemalt: eksami Bosa toimus ESLÜ Tagadi koolituskeskuse kuulekusplatsil. Peale Bosa lõppu
katkestati eksam, kuulutati välja lõunavaheaeg ning teatati avalikult, et eksam jätkub 45 minuti pärast
kõrvalasuval kaitseplatsil.
Kuna Tagadi kaitseplats on tavapärasest erineva varjete paigutusega (peegelpildis) ning osalejatele
võõras, palusid eksamil osalejad võimalust platsi proovida ning korraldaja oli sellega nõus. Platsi
proovimine toimus kestusega ca 23 minutit per osaleja, kaasatud oli ka eksamil töötav varrukamees.
Pealtvaatajate pääs platsile takistatud ei olnud. Treeningut oli pealtvaatajatel võimalik jälgida, kuigi
osalejad olid palunud neid mitte segada ja veeta eksami vaheaeg kuulekusplatsil oma koeri treenides.
Avaldaja Mariliis Siff otsustas siiski kaitseplatsile tulla ja treeningut filmida. Tema seal viibimist ei
takistatud ning talle öeldi, et ta võib treeningut vaadata kuid mitte filmida.
Sooviksime omakorda teada, kas EKLKKKl on ESLÜle kui eksami korraldajale etteheiteid korralduse,
eeskätt platsi proovimise osas?
Ürituse ajal ei pöördunud ei peakorraldaja ega eksamit hindava kohtuniku poole mitte ükski
pealtvaataja mitte mingi etteheite ega ettepanekuga. Seetõttu oleme mõnevõrra üllatunud, et
needsamad pealtvaatajad nüüd EKLKKKle protesti on esitanud.
Oleme harjunud, et mitte ainult eksamitel vaid ka võistlustel on platsi proovimine (koeraga harjutuste
tegemine hilisemal eksami või võistlusplatsil eksami või võistluse vaheajal enne osaala sooritust)
olnud tavapärane ning seda on korraldatud ka näiteks Eesti meistrivõistlustel. Selle kinnituseks lisame
2013 a. IPO EMV ajakava, kus on peale võistluse algust (võistlusraamatute loovutamine,
ligipääsetavuse test) ette nähtud platsi proovimise ajad. Meie andmetel toimus nimetatud platsi
proovimine võistlusel töötanud varrukamehega.
Ka IPO MMil toimub ametlik treening peale registreerimist ning treeningul kasutatakse nii
motivatsiooniesemeid kui ka varrukamehi.

ESLÜ korraldab palju nii võistluseid kui ka eksameid ning püüame neid korraldades alati järgida
eeskirju ning samas pakkuda osalejatele võrdset kohtlemist ning parimaid võimalusi oma koerte oskusi
ning koolitustaset demonstreerida. Üritasime seda ka seekord teha.

Kiri EKL‐KKK eestseisuselt ESLÜ‐le 03.09.2015:
Vabandame, et teavitamine viibis, kuid anname käesolevaga teada EKL KKK seisukoha seoses ESLÜ
korraldatud eksamiga ning Pr Mariliis Siff’I avaldusega.
EKLKKK arutas nimetatud avaldust oma koosolekul novembris 2014 ning arutelu tulemusena asuti
seisukohale, et:
“
Sõnasõnalt eeskirju lugedes oli antud eksamil tegemist eeskirjade rikkumisega, kuid Eesti
praktika sellist tõlgendust ei soosi, kuna hetkel rikuvad sel juhul eeskirju kõik IPO eksamite/võistluste
korraldajad;
·
Võistlusel töötava varrukamehe kasutamine on eetika küsimus, kuid taaskord ei ole see selgelt
keelatud;
·
Juhul kui nimetatud eksamil toimunud Cosa käigus kasutati ka mõjutusvahendeid, siis see
oleks eeskirjade selge rikkumine, mida ei tohi lubada;
·
Nii eksamid kui võistlused on avalikud üritused ning ka platsi proovimine (kui see toimub) peab
olema ette teada ning kõikidele nähtav;
·
Eeskirjadesse tuleks sisse viia muudatused, mis treeninguid samuti reglementeeriks ning
paneks paika mis tingimustel need tulevikus toimuda võivad;
Edastada korraldavale klubile EKL KKK seisukoht, et antud üritus ei olnud kooskõlas hea tavaga ning
tulevikus paluda selliselt mitte käituda.”

ESLÜ vastus EKL‐KKK eestseisusele 08.09.2015
Lugupeetud EKLKKK eestseisus
Täname Teid teavituse eest. Kinnitame, et ESLÜ soovib edaspidi eksamite/võistluste korraldamisel
tegutseda kooskõlas Teie poolt viidatud heade tavadega. Antud kirjast johtuvalt on näha, et nimetatud
eeskirjades on kahjuks palju nn "halli ala", mille piires saavad eksamite/ võistluste korraldajad ise
otsustada ja ei mingit reaalselt eeskirja rikkumist nagu polegi. Seetõttu palume Teil edaspidi
täpsustada konkreetset eeskirja punkti, millest jutt käib ja kuidas EKL KKK näeks selle punkti eetilist
tõlgendust. Antud kirjast johtuvalt jäävad eeskirjade rikkumised vaid subjektiivse tõlgendamise
küsimuseks.
Kuna mõiste „hea tava“ on mitmeti tõlgendatav, siis palume EKLKKKlt seisukohta, et oskaksime
järgmine kord õigesti käituda:
1. 06.09.2015 toimus klubi Sportkoer IPO eksam, kus nii peakorraldajaks, varrukameheks kui ka
jäljetegijaks oli üks sama inimene. EKL koerte koolitusalade eksamite ja võistluste eeskirjas on
öeldud, et Peakorraldaja peab olema eksami või võistluse ajal kättesaadav kontakttelefonilt,
mis on EKLKKKle teatatud. Me ei saa aru, kuidas saab jäljetegija jälge maha pannes või või
varrukamees koeraga töötades kontakttelefonilt kättesaadav olla? Kas selline korraldus vastab
EKLKKK eestseisuse poolt viidatud heale tavale ja me võime ka ESLÜ eksameid ja võistlusi
niimoodi korraldada?
2. Samal Sportkoera eksamil oli avalikustatud ainult jälje kogunemiskoht ja aeg ning jälje
algusaeg, platsiosa algusest polnud teada antud. Oma kirjas väidate, et „Nii eksamid kui
võistlused on avalikud üritused ning ka platsi proovimine (kui see toimub) peab olema ette
teada “ Kas platsi proovimisest tuleb ette teada anda, aga kuulekuse ja kaitseosa algusest
mitte? Kas edaspidi tuleks hea tava kohaselt teavitada hoopis 1.jälje algusajast?
3. Ikka selsamal eksamil oli töötavaks varrukameheks ühe osaleva koera omanik. Me ei leidnud
eeskirjadest punkti, mis seda otseselt keelaks, aga meile tundub see imelik. Varrukamees on
ju kohtuniku abiline ja peaks kõigi osalejate suhtes täiesti neutraalne olema, oma isikliku

koeraga ei pruugi see õnnestuda. Kas selline korraldus vastab heale tavale ja on eetiline? Kui
jah, siis ilmselt võib sellisel moel ka võistlusi (k.a. meistrivõistlusi) korraldada, eeskiri on ju
üks?
Oleksime väga tänulikud, kui saaksite neile küsimustele vastuse saata kuu aja jooksul. Võistlushooaeg
alles käib, ESLÜ sooviks veel eksameid korraldada ning siis oskaksime head tava järgida.

Kiri EKL‐KKK eestseisuselt ESLÜ‐le 06.11.2015:
Lugupeetud ESLÜ koolitustoimkond,
edastame teile EKL‐KKK eestseisuse seisukoha Teie e‐kirjas käsitletud küsimustes. Vabandame, et
vastus pikalt viibis.
Vastavalt EKL koerte koolitusalade eksamite ja võistluste eeskirjale p.10.2 peab eksami või võistluse
peakorraldaja viibima eksami‐ või võistluspaigas ning olema hindava kohtuniku käsutuses kogu
eksami või võistluse toimumise aja. Seega peakorraldaja ei peaks täitma eksami ajal muid kohustusi
(näiteks töötama varrukamehena või võistlejatele jälgi maha panema). Kui peakorraldaja mõjuvatel
põhjustel täidab ka muid kohustusi, on see eelnevalt hindava kohtunikuga kokku lepitud. Vastavalt
eeskirja p.10.6. on hindaval kohtunikul õigus eksam või võistlus katkestada, kui selle toimumise ajal ei
suuda korraldaja tagada eksami või võistluse kulgu vastavalt käesolevatele ja/või koolitusala
eeskirjadele või ei ole tagatud kohtuniku, osalejate, korraldajate, pealtvaatajate ja/või kolmandate
isikute turvalisus.
2) EKL koolitusalade eksamite ja võistluste eeskirja p.3.7 kohaselt on korraldaja kohustatud EKL‐KKK‐le
teatama eksami täpse toimumiskoha, alguskellaaja ning osalevate koerte arvu. Vastav informatsioon
avaldatakse EKL võistluste ja eksamite kalenderplaanis ja on kättesaadav kõikidele huvitatud
osapooltele. Korraldajat ei saa kohustada avalikustama sama info lisaks ka korraldava klubi
kodulehel vms infoallikate kaudu. Hea tava eeldab siiski, et eksami toimumiskoht ja jälje‐ ning
platsiosa algusaeg võimalusel avalikustatakse. Hea tava eeldab samuti probleemide või küsimuste
tekkimisel pöördumist eksami või võistluse peakorraldaja poole, kelle nimi ja kontaktandmed
avaldatakse EKL kalenderplaanis vastava eksami või võistluse kohta avaldatava informatsiooni juures
ja on avalikkusele kättesaadavad.
3) Korraldaja ei pea teatama jäljeosa sisaldavate koolitusalade eksamite ja võistluste kohta esimese
jälje algusaega. Koraldaja võib sellekohase info avaldada kui peab seda asjakohaseks.
4) EKL koolitusalade eksamite ja võistluste eeskiri ei keela varrukamehel töötada katsel tema
omanduses oleva kuid teise isiku (sealhulgas pereliikme või leibkonna liikme) poolt juhitud koeraga.
IPO eeskiri lk. 14 p.7 sätestab järgmist „Eksami võib läbi viia ka vaid ühe varrukamehega. Kui eksamil
osaleb ühes astmes 7 või rohkem koera, peab siiski töötama kaks varrukameest. Võistlustel (sh
kvalifikatsioonivõistlused, meistrivõistlused jms) peab töötama vähemalt kaks varrukameest. Üks
eksamil või võistlusel töötavatest varrukameestest võib kuuluda osalejaga samasse leibkonda.“
Võistluseid/eksamit hindava kohtuniku ülesanne on jälgida töötavate abiliste töö korrektsust ja
eeskirjadele vastavust.
5) EKL‐KKK plaanib jaanuaris 2016 korraldada koolituse teemal „EKL koolitusalade eksamite ja võistluste
korraldamise eeskirjad“. Kõik huvitatud osapooled on teretulnud osalema, samuti kõik küsimused ja
konkreetsed ettepanekud korraldamise eeskirjade muutmiseks.

