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ESLÜ SAKSA LAMBAKOERTE ARETUSKONTROLLI
LÄBIVIIMISE KORD
1. Korraldamine
1.1 Eesti saksa lambakoerte aretuskontrolli (edaspidi aretuskontroll) läbiviimisel lähtutakse
ESLÜ saksa lambakoerte aretuskontrolli eeskirjast ja varrukakatse läbiviimise korrast ESLÜ
aretuskontrollis.
1.2 Aretuskontrolli korraldab ESLÜ aretustoimkond.
1.2.1
1.2.2
1.2.3

ESLÜ juhatus (edaspidi juhatus) võib vajadusel aretuskontrolli korraldamise
delegeerida mõnele ESLÜ liikmele.
Juhatus määrab vajadusel aretuskontrollile vaatleja, kes ei tohi ise korraldataval
aretuskontrollil osaleda aretuskontrolli spetsialisti, koerajuhi, korraldaja või
varrukamehena ning kelle omanduses olev koer ei tohi antud aretuskontrollil osaleda.
Aretuskontrolli hindava aretuskontrolli spetsialisti ja varrukamehe määrab juhatus.

1.3 Juhatus koostab aretuskontrollide orienteeruva graafiku ja avaldab selle ESLÜ kodulehel.
1.4 Aretuskontrolli toimumise kuupäev, hindav aretuskontrolli spetsialist ja vajadusel ka osalevate
koerte arvu ülempiir kinnitatakse juhatuse poolt ning aretuskontroll viiakse läbi, kui sellele on
registreerimistähtaja lõpuks registreerunud vähemalt viis (5) koera või vähemalt kolm (3)
koera juhul, kui aretuskontrolli taotleja tasub kõik aretuskontrolliga seotud kulud, kuid mitte
rohkem kui kahe ESLÜ liikmele kuuluva koera esmase aretsukontrolli registreerimistasud.
1.4.1
1.4.2

1.4.3
1.4.4

Info juhatuse poolt kinnitatud ja korraldatava aretuskontrolli kohta edastatakse
registreerunud koerte omanikele ja avaldatakse ESLÜ kodulehel.
Kui koerte vähesuse tõttu aretuskontrolli ei korraldata, tagastatakse registreerunud
koerte omanikele soovi korral aretuskontrollil osalemise tasu (soovist tuleb teatada
aretustoimkonnale hiljemalt kuupäevaks, kui aretuskontroll oleks pidanud toimuma) või
loetakse nad automaatselt järgmisele aretuskontrollile registreerunuteks.
Aretuskontrollil osalemise tasu tagastatakse lisaks punktis 1.4.2 toodud tingimustele
ka koera haigestumise (nõutav loomaarsti tõend) või surma korral.
Aretuskontrolli toimumise piirang aretuskontrollile registreerunud koerte arvuga ei kehti
saksa lambakoerte erinäituste raames korraldatavatele aretuskontrollidele. Nimetatud
aretuskontrollid toimuvad sõltumata registreeritud osalejate arvust.

2. Registreerimine
2.1 Aretuskontrollile registreerimiseks tuleb koera omanikul ESLÜle:
a) esitada täidetud registreerimisleht (lisa 1);
b) tasuda aretuskontrollil osalemise tasu.
2.1.1 Koer loetakse aretuskontrollile registreerunuks, kui kõik nõuded on täidetud
registreerimistähtaja lõpuks
.
2.2 Registreerimine juhatuse poolt kinnitatud aretuskontrollile lõpeb nädal enne aretuskontrolli
toimumise kuupäeva või kui sellele on registreerunud kehtestatud ülempiirile vastav arv koeri.
2.2.1

Hilisemad või üle maksimaalse koerte arvu registreerujad loetakse automaatselt
järgmisele aretuskontrollile registreerunuteks.

3. Osalemine
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3.1 Aretuskontrollil osaleva koera omanik kohustub hiljemalt aretuskontrollile saabudes esitama
korraldajale järgmiste dokumentide koopiad (peavad kinnitama registreerimislehel esitatud
andmeid):
a) koera registreerimistunnistus;
b) väljavõte kehtivast koolitustulemusest;
c) väljavõte kehtivast näitusehindest;
d) puusaliigestedüsplaasia hinnang;
e) küünarliigestedüsplaasia hinnang (hakkab kehtima koos aretuse erinõuetega)
3.1.1 Kui aretuskontrollil osaleva koera omanik ei ole ettenähtud ajaks nõutud dokumentide
koopiaid esitanud või need ei kinnita registreerimislehel esitatud andmeid, on
korraldajal või hindaval aretuskontrolli spetsialistil õigus koer aretuskontrollilt
kõrvaldada.
3.1.2 Aretuskontrollile saabudes peab koeraomanik korraldajale esitama punktis 3.1
loetletud originaaldokumendid. Eluaegse aretuskontrolli puhul ka esmase
aretuskontrolli hinnangulehe originaali või selle väljaandja poolt kinnitatud koopia.
3.2 Aretuskontrollil osaleva koera omanik peab täitma aretuskontrolli spetsialisti ja korraldaja
juhiseid ning nõudmisi.
3.2.1 Kui koeraomanik eirab aretuskontrolli spetsialisti või korraldaja nõudmisi, rikub
loomakaitseseadust või käitub aretuskontrolli toimumise ajal sobimatult koera, kohtuniku
või korraldaja suhtes, on aretuskontrolli spetsialistil või korraldajal õigus ta ürituselt
eemaldada. Korraldaja kohustub sellest teavitama ESLÜ juhatust.
3.2.2 Aretuskontrollilt eemaldatud omaniku koer sellelt aretuskontrollilt tulemust ei saa.
4. Hinnangu andmine

4.1 Hinnangu aretuskontrolli läbimise kohta kirjutab spetsialist juhatuse poolt kinnitatud vastavale
blanketile (lisa 2), millele korraldaja on registreerimislehe alusel eelnevalt kandnud vajalikud
andmed hinnatava koera ja tema omaniku kohta.

4.1.1 Korraldaja kohustub enne blanketi aretuskontrolli spetsialistile andmist sellele kantud

andmed koera omaniku poolt esitatud originaaldokumendide või kinnitatud koopia
alusel üle kontrollima.

4.2 Aretuskontrolli spetsialisti hindamist ei kritiseerita. Töörahu rikkumise korral on aretuskontrolli
spetsialistil õigus aretuskontrolli läbiviimine katkestada või lõpetada.

4.3 Sündmuste korral, mis viitavad eeskirjade rikkumisele aretuskontrolli spetsialisti poolt, võib
teha protesti. Protest tuleb esitada kirjalikult ESLÜ juhatusele ja sellel peavad olema lisaks
protesti esitaja allkirjale veel kahe tunnistaja allkirjad. Protest tuleb esitada hiljemalt toimunule
järgneva tööpäeva jooksul.

4.4 Protesti esitaja kohustub tasuma kautsjoni, milleks on kahekordne aretuskontrollil osalemise
tasu. Protesti positiivse lahendi korral tagastatakse kautsjoni summa protesti esitajale.

4.5 Protesti käsitleb ESLÜ juhatus poolte juuresviibimisel. Protesti käsitlemise tulemusena on
juhatusel õigus aretuskontrolli tulemus tühistada.

4.6 Aretuskontrolli spetsialisti poolt täidetud ja kinnitatud aretuskontrolli hinnangu blanketi
originaal saadetakse koera omanikule vähemalt kahe nädala jooksul pärast aretuskontrolli
toimumist, koopia sellest säilitatakse ESLÜs.

4.6.1 Hinnangud aretuskontrolli läbimise kohta avaldatakse ESLÜ kodulehel.
Lisa 1: ESLÜ aretuskontrollile registreerimise leht
Lisa 2: ESLÜ aretuskontrolli hinnangu blanket
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