Alljärgnevalt toome ära 2009. aastal vastu võetud ja jõustunud muudatused EKL
Jäljekoerte Eksami (FH) Eeskirjas, mida pole veel EKL-KKK kodulehel olevasse
eeskirja lisatud.
EKL JUHATUSE KOOSOLEK
Tallinn 08.01.2009 nr. 1
4.3. Kinnitada muudatused jäljekatse (EKL) FH 2 astme eeskirjades:”
p 4. Jälje mahapanek. Koera jaoks võõras jäljetegija teeb kohtunikule jäljeskeemi.
Jälje kulgemine lepitakse kohtuniku või jälje eest vastutava isikuga maastikumärkide
abil (nt üksikult seisvad puud, elektripostid, ehitised jne) kokku. Enne jälje tegemist
näitab jäljetegija kohtunikule/ jälje eest vastutavale isikule nõutud esemeid, mida ta
on pidanud hoidma vähemalt pool tundi enda käes, et need hästi lõhnastatud
oleksid. Esemed ei tohi etteantud mõõtudest suuremad olla ja oma värvuse poolest
maastikust oluliselt eristuda. Jälje alguspunkt tuleb selgelt tähisega märkida. Tähis
tuleb torgata maasse jäljealgusest (lõhnapadjast ) vahetult vasakule. Jäljetegija jääb
hetkeks jälje alguspunkti (lõhnapadjale) ja jätkab seejärel normaalsete sammudega
liikumist kohtuniku poolt määratud suunas.
P 5. Jäljetöö. Kohtuniku käsul tuuakse koer aeglaselt ja rahulikult alguspunkti ja
pannakse jäljele. Koer peab jälje alguses võtma lõhna rahulikult ja intensiivselt, nina
maapinna lähedal ning jätkama jäljeajamist nina maapinna lähedal, säilitades ühtlast
tempot. Koerajuht järgneb koerale 10 m kaugusel jäljenööri lõpus.”
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6. FH eeskirjade täiendamine.
Ettepanek:
6.1. Lähtuvalt EKL Juhatuse otsusest nr 4.3. (08.01.2009, protokoll nr 1) teha FH
eeskirjas alljärgnevad muudatused:
6.1.1. muuta p 4 kolmas alalõik, peale mida kõlab alalõik alljärgnevalt:” Jälje
alguspunkt tuleb selgelt tähisega märkida. Tähis tuleb torgata maasse
jäljealgusest (lõhnapadjast ) vahetult vasakule. Jäljetegija jääb hetkeks jälje
alguspunkti (lõhnapadjale) ja jätkab seejärel normaalsete sammudega
liikumist kohtuniku poolt määratud suunas.”
6.1.2. asendada p 5 neli esimest alalõiku (“Kohtunik näitab koerajuhile ette
jäljetegija poolt tähistatud [...] Teistkordne jäljelesaatmine ei ole lubatud”)
alljärgneva tekstiga:” Jäljetöö. Kohtuniku käsul tuuakse koer aeglaselt ja
rahulikult alguspunkti ja pannakse jäljele. Koer peab jälje alguses võtma
lõhna rahulikult ja intensiivselt, nina maapinna lähedal ning jätkama
jäljeajamist nina maapinna lähedal, säilitades ühtlast tempot. Koerajuht
järgneb koerale 10 m kaugusel jäljenööri lõpus.”
6.2. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest.
6.3. Otsus avaldatakse EKL kodulehel.

