ESLÜ SAKSA LAMBAKOERTE ARETUSKONTROLLI EESKIRI
4. Osalemisõigus
PRAEGU:
d) omama koolitustulemust vähemalt ühes järgnevatest koolitusaladest: BH, KK, PJK, FH, IGP,
IPO, SchH/VPG, IPO-FH, IPO-R või koera päritolumaal aretuseks aksepteeritavat
koolitustulemust;
ETTEPANEK:
d) omama koolitustulemust vähemalt ühes järgnevatest koolitusaladest: BH, KK, PJK, FH, IGP,
IFH, IGP-FH, IPO-R või koera päritolumaal aretuseks aksepteeritavat koolitustulemust;
6. Hindamispõhimõtted
PRAEGU:
Kontrolli läbinud koerad jagatakse kahte kvaliteediklassi:
a) I aretusklass (EST I); b) II aretusklass (EST II).
6.1 I aretusklass
6.1.1 EST I antakse aretuseks soovitatavale koerale, kes on tõu keskmisest tasemest
märgatavalt parem.
6.1.2 EST I koer peab sooritama varrukakatse hinde “võrratu” (ausgeprägt) vääriliselt.
6.1.3 EST I koera välimik peab vastama järgmistele tingimustele:
a) turjakõrgus emastel 55-60 cm, isastel 60-65 cm;
b) hambumus vigadeta, kuni kaks üleliigset P1 lubatud;
c) kõrvad laitmatud;
d) sabal lubatud vaid miniviga;
e) karvkate laitmatu, karm.
6.2 II aretusklass
6.2.1 EST II antakse aretuseks sobivale koerale.
6.2.2 EST II koer peab sooritama varrukakatse.
6.2.3 EST II koera välimikus võib võrreldes EST I koeraga esineda järgmiseid pisivigu:
a) turjakõrgus on 1 cm võrra üle või alla I aretusklassis toodud piirnormide;
b) hammastest võib kõige enam puududa kaks P1;
c) kõrvad veidi pehmed ent püstised;
d) väikesed vead saba hoidmisel;
e) väikesed karvkatte vead (lubatud on lokkis karv, pikem karv korraliku alusvillaga ja ilma
karvatupsudeta kõrvadel ning narmasjutita jalgadel).
ETTEPANEK:
Aretuskontrolli läbides saab koer:
- Esialgne aretuskontroll: AK EST vastavad aastad (nt AK EST 2022-2023)
- Eluaegne aretuskontroll: AK EST eluaegne

Selgitus: Tõu kodumaal, Saksamaal, ei ole enam aretusklasse. Koer kas läbib aretuskontrolli või
mitte.
7. Aretuskontrolli tulemuse kehtimine
PRAEGU:
7.2.1 Eluaegsel aretuskontrollil saab koer osaleda peale esmakordse aretuskontrolli läbimist.
ETTEPANEK:
7.2.1 Eluaegsel aretuskontrollil saab koer osaleda esmase aretuskontrolli kehtivuse viimasel
aastal.
Selgitus: ESLÜ eesmärk on viia vastavad nõuded võimalikult kooskõlla SV ehk tõu kodumaal
kehtivatega ning tagada koera aretuskontrolli läbimise valmidus mitme aasta jooksul.

