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C osa – kaitse (IGP-1-3) 

Üldised nõuded 

Kõikides kaitseosa harjutustes võib koer hammustada vaid selleks ettenähtud 
kaitsevarrukast. Varrukamehe hammustamine mistahes muust kehaosast viib kohese 
diskvalifitseerimiseni. Riikides, kus nuudiga koormamise test on seadusega keelatud, 
sooritatakse kaitseosa ilma selleta. Nuudiga koormamise test on lubatud ainult puutega 
õlgade ja turja piirkonda. Koer ei tohi üheski faasis vältida koormamist ja peab kõikides 
koormusfaasides säilitama läbivalt täieliku, energilise ja ennekõike rahuliku haarde. Kõikides 
koormamisfaasides peab koer jääma rahulikuks, samas näitama üles energilist tööd ning 
hoidma kindlat haaret.  

Platsitähised 

IGP eeskirjas ettenähtud platsitähised peavad olema nii koerajuhile, kohtunikule kui 
varrukamehele selgelt nähtavad: 

 koht, kus koerajuht seisab koera varjest välja kutsudes; 

 harjutuse “varrukamehe põgenemiskatse takistamine” jaoks varrukamehe 
põgenemistee algus- ning lõpp-punkt (20 sammu, enne mida koer peab põgenemise 
takistama; (vaata joonist) 

 koht, kuhu koer lamama pannakse enne “varrukamehe põgenemiskatse takistamise” 
harjutust;  

 koht, kus koerajuht seisab harjutuse “rünnak koerale liikumise pealt” alguses (ainult 
IGP-3) 
 

Varjed 
C-osa sooritamise jaoks sobivale platsile peab olema püstitatud vahelduva asetusega 6 varjet 
– 3 kummalegi platsipoolele (vt skeemi). Kõik 6 varjet peavad olema platsil püsti kõigi IGP 
astmete sooritustel. 

Põhinõuded 

Instinktikäitumist, enesekindlust, koormustaluvust, haaret ja kontrolli tuleb võtta arvesse 
kogu C osa jooksul. Koer peab kogu soorituse aja väljendama soovi võidelda varrukamehega.  
Varjete ristlemisel peab koer näitama enesekindlust ja kiirust.   

Hindamiskriteeriumid kaitseosa hindamisel 

Puudused olulistes hindamiskriteeriumites alandavad hinnet puuduse ulatusest lähtuvalt: 

Koer ei ole rünnakute ajal enesekindel, ei võta täishaaret ja ei hoia seda rahulikult kuni 
lahtilaskmise käsuni.  

Koer näitab harjutuste ajal vähest enesekindlust  

Varrukameest valvates ei ole koer dominantne, jõuline ega varrukamehe lähedal.  
 

Vähendamine ühe hinde võrra Kerge tähelepanematus valvamisel / varrukamehe 
kerge segamine 
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Vähendamine kahe hinde võrra Märgatav tähelepanematus valvamisel / 
varrukamehe tugev segamine 

Vähendamine kolme hinde võrra Koer ei valva, kuid jääb varrukamehe juurde 

Ebapiisav Koer lahkub varrukamehe juurest ja tuleb 
lähenevale koerajuhile vastu 

Katkestamine Koer ei talu varrukamehe poolset koormamist, 
laseb varrukast lahti ning läheb varrukamehe 
juurest ära 
 
Kui koer tuleb varrukamehe juurest ära enne, kui 
kohtunik on andnud koerajuhile loa koera juurde 
tulemiseks või koerajuht annab käskluse, et koer 
varrukamehe juurde jääks. 

 

Lisakäsklused – hindamine ja hinde alandamine  

Kui koer ei lase pärast esimest lubatud käsklust lahti, võib koerajuht kohtuniku märguandel 
anda veel kuni kaks lisakäsklust lahtilaskmiseks. 

Aeglane / 
kõhklev 
lahtilaskmine 

1 lisakäsklus 
ja kiire 
lahtilaskmine 

1 lisakäsklus ja 
aeglane/kõhklev 
lahtilaskmine 

2 lisakäsklust 
ja kiire 
lahtilaskmine 
peale teist 
käsklust 

2 lisakäsklust 
ja aeglane / 
kõhklev 
lahtilaskmine 
peale teist 
käsklust 

Koer ei lase lahti 
peale teist 
lisakäsklust 

0,5–3,0  3,0 3,5–6,0 6,0 6,5–9,0 diskvalifitseerimine 

Kui koer haarab küljelt konvoeerimise ajal uuesti, võib koerajuht anda ühe lisakäsu koera 
kontrolli alla võtmiseks. 

Astmed IGP-1 kuni IGP-3 (Harjutused ja punktide jagunemine) 

 

Harjutused IGP-1 IGP-2 IGP-3 

Varrukamehe otsimine risteldes 5 5 10 

Valvamine ja haukumine 15 15 15 

Varrukamehe põgenemiskatse takistamine 20 15 10 

Rünnaku tõrjumine valvamise ajal 30 20 15 

Selja tagant konvoeerimine - 5 5 

Rünnak koerale selja tagant konvoeerimiselt - - 15 

Rünnak koerale liikumise pealt 30 20 15 

Rünnaku tõrjumine valvamise ajal -  20 15 

KOKKU 100 100 100 
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Raporteerimine  

Koerajuht raporteerib kohtunikule algasendis koeraga. Tasemetel IGP-1, IGP-V ja IGP-ZTP on 
koer raporteerimise ajal rihmastatud, tasemetel IGP-2 ja IGP-3 raporteerib koerajuht 
rihmastamata koeraga. Raporteerimiseks loertakse seda, kui koer on harjutuse 
„Varrukamehe otsimine risteldes“ alustamiseks algasendis ja koerajuht tõstab käe üles.   

Varrukamehe otsimine risteldes 

Harjutuse alustamiseks loa saamiseks võetakse algasend kohtuniku suunas. Pärast 
kohtunikule märguande andmist võetakse uus algasend esimese varje suunas.  

IGP-1 (1 varje) IGP-2 (4 varjet) IGP-3 (6 varjet) 

Koerajuht võtab koos rihma 
otsas oleva koeraga  
keskjoonel algasendi, nii et 
ta jääb kuuenda varjega 
kohakuti. Seejärel eemaldab 
koerajuht koeralt rihma. 
Koerajuht tõstab käe 
näitamaks valmisolekut 
harjutuse sooritamiseks. 
Peale kohtuniku märguannet 
saadetakse koer otse 
kuuendasse varjesse.  

Koerajuht võtab koos 
rihmastamata koeraga 
keskjoonel algasendi, nii et 
ta jääb kolmanda varjega 
kohakuti. Koerajuht tõstab 
käe näitamaks valmisolekut 
harjutuse sooritamiseks. 
Peale kohtuniku märguannet 
saadetakse koer ristlema. 

Koerajuht võtab koos 
rihmastamata koeraga 
keskjoonel algasendi, nii et 
ta jääb esimese varjega 
kohakuti. Koerajuht tõstab 
käe näitamaks valmisolekut 
harjutuse sooritamiseks. 
Peale kohtuniku märguannet 
saadetakse koer ristlema. 

 
Pärast käsklust „otsi“ ja käemärki, mida antakse parema või vasaku käega, peab koer kiiresti 
koerajuhist eemalduma, jooksma sihikindlalt osutatud varjeni ning tegema tihedalt ja 
tähelepanelikult ringi ümber selle. Kui koer on varje ristelnud, kutsub koerajuht ta 
käsklusega juurdetulemiseks enda poole ja saadab seejärel uuesti „otsi“ käsku ja käemärki 
kasutades liikumise pealt edasi järgmisse varjesse. Koerajuht liigub tavapärases kõnnitempos 
mööda platsi kujuteldavat keskjoont, millelt ta ristlemise ajal lahkuda ei tohi. Koer peab 
asuma kogu aeg koerajuhist eespool. Kui koer jõuab varjesse, milles on varrukamees, peab 
koerajuht seisma jääma, edasised suulised käsklused ega käemärgid ei ole siis enam lubatud. 
Koerajuht ootab, kuni saab kohtunikult loa varje juurde siirdumiseks. 
 
Hindamiskriteeriumid 
Kui koer ei ole algasendis rahulik, saab lisakäsklusi või käemärke, kui koerajuht lahkub 
keskjoonelt, ei kõnni normaalsel kiirusel, samuti puudujääke juhitavuses, varjete ristlemise 
kiiruse või sihipärasuse osas, nagu ka tiheduse ja tähelepanelikkuse osas varje ümber 
liikumisel või varjete ümber jooksmata jätmist hinnatakse vastavalt. 
Kui koer tuleb ristlemise ajal koerajuhi juurde algasendisse, antakse harjutuse eest 0 punkti. 
Kaitseosa võib jätkata, kui koera on võimalik uuesti ristlema saata. Kui koer tuleb teist korda 
koerajuhi juurde algasendisse, kaitseosa katkestatakse. Kui koer ei märka varjes 
varrukameest esimesel korral, on koerajuhil võimalik koera veel kaks korda otse viimasesse 
varjesse saata. Kui kolmandal katsel ei leia koer varrukameest, siis C osa katkestatakse. 
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Valvamine ja haukumine (10 punkti valvamine, 5 punkti haukumine)  

Koer peab varrukameest aktiivselt, domineerivalt  ja tähelepanelikult valvama ning jätkuvalt 
haukuma. Koer ei või varrukamehe vastu üles hüpata ega temast kinni haarata. Pärast seda, 
kui koer on umbes 20 sekundit haukunud, läheb koerajuht kohtuniku märguande peale varje 
juurde. Harjutus lõppeb järgnevalt:   
 

IGP-1  IGP-2  IGP-3  

Kohtuniku märguande peale 
läheb koerajuht varje juurde 
ning jääb sellest umbes viie 
sammu kaugusele 
märgistatud kohale seisma. 
Kohtuniku märguandel 
kutsub koerajuht koera enda 
juurde algasendisse. 
Alternatiivselt võib koerajuht 
minna koera juurde ning 
võtta ta algasendisse „istu“ 
käsuga. Seejärel võib 
koerajuht koera rihmastada, 
anda käsu „kõrval“ ning 
liikuda märgistatud 
positsioonile, kus võtab 
algasendi. Liikudes 
märgistatud kohale võib koer 
olla ka rihmastamata.  

Kohtuniku märguande peale 
läheb koerajuht varje juurde 
ning jääb sellest umbes viie 
sammu kaugusele 
märgistatud kohale seisma. 
Kohtuniku märguandel 
kutsub koerajuht koera enda 
juurde algasendisse. 

Kohtuniku märguande peale 
läheb koerajuht varje juurde 
ning jääb sellest umbes viie 
sammu kaugusele 
märgistatud kohale seisma. 
Kohtuniku märguandel 
kutsub koerajuht koera enda 
juurde algasendisse. 

 
Hindamiskriteeriumid 
Varrukamehe vastu hüppamine, varruka hammustamine, puudulik enesekindlus ja 
domineerimine valvamises ja haukumises, katkendlik haukumine enne koerajuhilt käsu 
saamist langetavad hinnet vastavalt vea suurusele. Harjutuse ajal ei tohi koer lasta ennast 
kohtunikust ega lähenevast koerajuhist segada. 
 
 

Nõrk, ebaühtlane, mitte-energiline, mitte 
keskendunud, mitte pealetükkiv  haukumine 
 
Koer ei haugu, kuid püsib aktiivselt ja 
tähelepanelikult varrukamehe juures 

Rahuldav kuni mitterahuldav 
 
 
Mitterahuldav  

Varrukamehe segamine, nt müksamine ja 
hüppamine  
 
Koer haarab varjes kaitsevarrukast ja ei laseb 
lahti alles  käsklusega „anna“ 

Hinnatakse vastavalt kuni mitterahuldavani  
 
 
Mitterahuldav, kuni –14 punkti 
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Kui koer lahkub varrukamehe juurest enne, 
kui kohtunik on andnud koerajuhile loa 
keskjoonelt lahkumiseks. Koera võib 
teistkordselt varjesse saata. Kui koer jääb 
varrukamehe juurde, võib C osaga jätkata. 
 
Koer ei lähe tagasi varjesse või lahkub uuesti 
varrukamehe juurest 

Mitterahuldav, kuni –14 punkti  
 
 
 
 
 
Katkestamine (TSB „ng“) 

Koer lahkub varrukamehe juurest ajal, mil 
koerajuht varjele läheneb või 
koer tuleb varrukamehe juurest ära enne 
selleks käsu saamist 

Harjutuse hinne  mitterahuldav 
 
Harjutuse hinne mittterahuldav  

Kui koer haarab varjes olles kaitsevarrukast 
ja ei lase iseseisvalt lahti, saab koerajuht 
korralduse varje juurde tulla ja sellest 5 
sammu kaugusele märgistatud kohale 
seisma jääda. Koerajuhil on lubatud kutsuda 
koera enda juurde, kasutades käsklusi ühte 
käsklust „anna“ ja ühte käsklust „siia“, mis 
tuleb anda koos, vahepeal pausi tegemata. 

Mitterahuldav, –14 punkti 
 
Kui koer tule juurde – diskvalifitseerimine  

Varrukamehe põgenemiskatse takistamine 

Käsklused: 1 käsklus rünnaku peatamiseks, 1 käsklus lahtilaskmiseks 
Pärast kohtuniku märguannet saadab koerajuht varrukamehe varjest välja. Varrukamees 
läheb tavapärasel sammul põgenemiskatse alustamiseks tähistatud punkti.  
Koera viimine lamamiseks ettenähtud kohta: 

 
IGP-1 
Koerajuht liigub rihmata või rihmastatud kõrvalkõndiva koeraga lamama panemiseks 
tähistatud punkti. Koer peab kõrval kõndides olema rõõmus, tähelepanelik ja keskendunud 
ning püsima otse koerajuhi põlve kõrval. Kui kõrvalkõnd sooritatakse rihmaga, siis rihm 
eemaldatakse enne lamamiseks käskluse andmist. Koerajuht peab võtma enne lamama 
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panemist algasendi. Saades käskluse lamamiseks, peab koer otsejoones ja kiiresti lamama 
ning püsima lamades rahulikult ja kindlalt, olles varrukamehe suhtes tähelepanelik. Vahemaa 
koera ja varrukamehe vahel on 5 sammu.  Koerajuht jätab koera lamamisasendis valvama ja 
liigub varjesse. Koerajuht säilitab silmside koera, varrukamehe ja kohtunikuga. Kohtunik 
annab varrukemehele märguande põgenemiskatse alustamiseks. Järgneb varrukamehe 
põgenemiskatse. 
 
IGP-2 ja IGP-3 
Kohtuniku märguandel liigub koerajuht rihmata kõrvalkõndiva koeraga lamamapanemiseks 
tähistatud punkti. Koer peab rihmata kõrval kõndides olema rõõmus, tähelepanelik ja 
keskendunud ning püsima otse koerajuhi põlve kõrval. Saades käskluse lamamiseks, peab 
koer otsejoones ja kiiresti lamama ning püsima lamades rahulikult ja kindlalt, olles 
varrukamehe suhtes tähelepanelik. Vahemaa koera ja varrukamehe vahel on 5 sammu. 
Koerajuht jätab koera lamamisasendis valvama ja liigub varjesse. Koerajuht säilitab silmside 
koera, varrukamehe ja kohtunikuga. Kohtunik annab varrukemehele märguande 
põgenemiskatse alustamiseks.  
 

Põgenemiskatse  (IGP-1 – IGP-3) 
Kohtuniku märguandel üritab varrukamees põgeneda. Koerajuht annab samaaegselt 
rünnaku tõrjumise käskluse ja koer stardib varrukamehe põgenemiskatset peatama. Koer 
peab põgenemist kõhklematult ja domineerides takistama, haarates energiliselt ja jõuliselt.  
Kui varrukamees peatub, algab ca. 1 sekundi kestev üleminekufaas. Pärast üleminekufaasi 
peab koer varrukast lahti laskma. Koerajuht võib anda ühe käskluse lahtilaskmiseks 
iseseisvalt mõistliku ajavahemiku jooksul (umbes 3 sekundit). Pärast lahtilaskmist peab koer 
jääma tihedalt varrukamehe juurde ning teda tähelepanelikult valvama, valvamisfaas kestab 
umbes 5 sekundit.  
 

Hindamiskriteeriumid (IGP-1 – IGP-3) 
Puudujääkidena tuleb mõista järgnevat: koer ei ründa varrukameest sihipäraselt, kiirelt, 
energiliselt ja tugeva haardega ega takista varrukamehe põgenemist efektiivselt. Koera haare 
ei ole rahulik ja täielik kuni lahtilaksmiseni, ta ei valva varrukameest tähelepanelikult ja 
domineerivalt. Need vead vähendavad hinnet vastavalt vea suurusele.  Kui koer järgneb 
põgenevale varrukamehele ilma koerajuhi käskluseta, alandatakse harjutuse hinnet ühe 
hinde võrra. Juhul kui koer jääb lamama või ei suuda takistada varrukamehe 
põgenemisüritust ca. 20 sammu jooksul, C-osa katkestatakse. 
 

Rünnaku tõrjumine valvamise ajal (IGP-1 – IGP-3) 

Käsklused: 1 käsklus lahtilaskmiseks, 1 käsklus algasendi võtmiseks 
Pärast umbes 5-sekundilist valvamisfaasi ründab varrukamees kohtuniku märguandel koera. 
Ilma ühegi koerajuhipoolse mõjutuseta peab koer ennast energilise ja jõulise haardega 
efektiivselt kaitsma. Koer võib haarata ainult kaitsevarrukast. Varrukamees peab koera 
koormama oma liikumisega kandmisel ja pehme nuudiga ähvardades. Koormamise ajal tuleb 
erilist tähelepanu pöörata koera enesekindlusele, koormustalvusele ja täielikule, võimsale 
ning rahulikule haardele. Viiakse läbi kaks nuudiga koormamise testi. Kohtuniku märguandel 
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jääb varrukamees seisma selliselt, et koer jääb seljaga koerajuhi poole. Pärast varrukamehe 
paigalejäämist peab koer pärast üleminekufaasi (umbes 1 sekund)  varrukast lahti laskma. 
Koerajuht võib anda ühe käskluse lahtilaskmiseks iseseisvalt mõistliku ajavahemiku jooksul. 
Lahtilaskmise ajal ja pärast seda peab varrukamees seisma liikumatult paigal. Pärast 
lahtilaskmist peab koer jääma tihedalt varrukamehe juurde ning valvama teda 
tähelepanelikult, enesekindlalt ja eriti domineerivalt.   

Harjutuse lõpetamine  

IGP-1 
Kohtuniku märguande peale läheb koerajuht tavapärasel sammul lühimat teed pidi koera 
juurde ning võtab ta käsklusega algasendisse ja paneb koerale rihma külge. Varrukamehelt ei 
võeta pehmet nuuti ära. Koerajuht võib jätkata koera juhtimist ka ilma rihmata. 
  
IGP-2 and IGP-3 
Kohtuniku märguande peale läheb koerajuht tavapärasel sammul lühimat teed pidi koera 
juurde ning võtab ta käsklusega “algasendisse minekuks” algasendisse. Varrukamehelt ei 
võeta pehmet nuuti ära. 
 
Hindamiskriteeriumid (IGP-1 – IGP-3) 
Kui koer ei reageeri kiirelt, sihikindlalt, energiliselt, ei ründa võimsalt, ei takista rünnakut 
efektiivselt haare ei ole rahulik ja täielik kuni lahtilaskmiseni, kui koer ei ole valvamisel 
domineeriv, tähelepanelik või segab varrukameest, siis alandatakse hinnet vea suurusest 
lähtuvalt. 
 

Selja tagant konvoeerimine IGP-2 

Käsklus „transport“ 
Kui varrukamees on võtnud liikuma hakkamiseks algasendi, annab koerajuht varrukamehele 
korralduse liikuma hakkamiseks. Konvoeerimine toimub umbes 30 sammu pikkusel 
distantsil. Nurk ei ole distantsil kohustuslik. Kohtunik määrab konvoeerimisdistantsi pikkuse 
ja suuna. Koerajuht annab varrukamehele korralduse enda ees liikuma hakata ning järgneb 
talle rihmata kõrval käiva koeraga u 8 sammu kaugusel. Koer peab varrukameest 
tähelepanelikult jälgima. 8-sammulist vahemaad tuleb hoida kogu harjutuse jooksul. 
Kohtuniku märguande peale jääb varrukamees seisma. Koerajuht liigub koos varrukameest 
tähelepanelikult valvava koeraga varrukamehe juurde, jääb tema kõrvale seisma ning võtab 
pehme nuudi. Koer peab sel ajal algasendis istuma. Järgneb umbes 20 sammu pikkune 
varrukamehe küljelt konvoeerimine kohtuniku juurde. Lubatud on käsklus konvoeerimiseks. 
Koer peab liikuma varrukamehe ja koerajuhi vahel. Konvoeerimise ajal peab koer 
varrukameest tähelepanelikult valvama. Seejuures ei või ta varrukameest segada, tema 
vastu üles hüpata ega temast kinni haarata. Kohtuniku ette jõudes grupp peatub, koerajuht 
annab pehme nuudi kohtunikule üle ja raporteerib C osa 1. osa sooritamise lõpetamisest. 
 

Selja tagant konvoeerimine IGP-3 

Käsklus „transport“ 
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Kui varrukamees on võtnud liikuma hakkamiseks algasendi, annab koerajuht varrukamehele 
korralduse liikuma hakkamiseks. Konvoeerimine toimub umbes 30 sammu pikkusel 
distantsil. Nurk ei ole distantsil kohustuslik. Kohtunik määrab konvoeerimisdistantsi pikkuse 
ja suuna. Koerajuht annab varrukamehele korralduse enda ees liikuma hakata ning järgneb 
talle rihmata kõrval käiva koeraga u 8 sammu kaugusel. Koer peab varrukameest 
tähelepanelikult jälgima. 8-sammulist vahemaad tuleb hoida kogu harjutuse jooksul. 
 
Selja tagant konvoeerimine – hindamiskriteeriumid  
Kui koer näitab vältivat või surutud käitumist, ei valva varrukameest tähelepanelikult, ei ole 
korrektselt koerajuhi kontrolli all, alandatakse hinnet vea suurusest lähtuvalt.   
 

Rünnak koerale selja tagant konvoeerimisel (ainult IGP-3)  

Käsklused: 1 käsklus lahtilaskmiseks, 1 käsklus algasendi võtmiseks 
Selja tagant konvooerimiselt  sooritab varrukamees kohtuniku märguandel ilma peatumata 
rünnaku koera suunas. Koer peab ilma koerajuhi mõjutuseta ründama varrukameest 
energiliselt ja jõuliselt.  Kui koer on haaranud varrukamehe varrukast, koormab varrukamees 
teda ähvardades. Sel ajal tuleb erilist tähelepanu pöörata koera enesekindlusele, koormuse 
taluvusele ning rahulikule, jõulisele ja täielikule haardele. Kohtuniku märguandel lõpetab 
varrukamees koormamise ja jääb liikumatult seisma. Sellest hetkest algab ca. 1-sekundiline 
üleminekufaas. Pärast seda peab koer varrukast lahti laskma. Koerajuht võib anda ühe 
käskluse lahtilaskmiseks iseseisvalt mõistliku ajavahemiku jooksul. Koerajuht peab andma 
käsu rahulikult paigal seistes. Lahtilaskmise järgselt peab koer valvama varrukameest 
tihedalt, tähelepanelikult ja eriti domineerivalt. Kohtuniku märguandel peab koerajuht 
siirduma tavalisel kõnnakul lühimat teed pidi koera kõrvale ning võtma koera käsuga „istu“ 
algasendisse. Koerajuht võtab nuudi varrukamehelt ära. Seejärel siirdub koerajuht koos 
koeraga varrukamehe kõrvale ja võtab uue algasendi. Järgneb umbes 20 sammu pikkune 
varrukamehe küljelt konvoeerimine kohtuniku juurde. Konvoeerimise ajal peab koer 
varrukameest tähelepanelikult valvama. Seejuures ei või ta varrukameest segada, tema 
vastu üles hüpata ega temast kinni haarata. Kohtuniku ette jõudes grupp peatub, koerajuht 
annab pehme nuudi kohtunikule üle ja raporteerib C osa 1. osa sooritamise lõpetamisest. 
 

Hindamiskriteeriumid  (ainult IGP-3) 
Kui koer ei reageeri kiirelt, sihikindlalt, energiliselt, ei ründa võimsalt, ei takista rünnakut 
efektiivselt haare ei ole rahulik ja täielik kuni lahtilaskmiseni, kui koer ei ole valvamisel 
domineeriv, tähelepanelik või segab varrukameest, siis alandatakse hinnet vea suurusest 
lähtuvalt. 
 

Rünnak koerale liikumise pealt  

Käsklused: 1 käsklus lahtilaskmiseks, 1 käsklus algasendi võtmiseks, 1 käsklus 
konvoeerimiseks 
Varrukamees peab kõigis astmetes ähvardavalt karjuma. Esimest korda karjub varrukamees 
siis, kui hakkab koera poole jooksma.  
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IGP-1 
Varrukamees jääb seisma kohas, kus eelmine harjutus lõppes. Peale harjutust „rünnaku 
tõrjumine valvamise ajal“ liigub koerajuht koos rihmastatud või rihmastamata koeraga 
umbes 30 meetrit varrukamehest eemale. Koer peab püsima korrektses asendis otse 
koerajuhi põlve kõrval. Jõudes harjutuse alguspunkti, koerajuht peatub ja pöördub. 
Käsklusega „istu“ võetakse koer algasendisse. Rihmastatud koera puhul eemaldab koerajuht 
rihma. Koer peab istuma otse, rahulikult ning varrukamehe suhtes tähelepanelikult. 
Koerajuht võib koera kaelarihmast kinni hoida, kuid ei tohi teda seejuures ergutada. 
Kohtuniku märguandel jookseb varrukamees otse ja ärhvardavalt karjudes ja vehkides koera 
ja koerajuhi poole. Kohtuniku märguandel laseb koerajuht koheselt koera koos käsklusega 
rünnaku tõrjumiseks lahti. Koer peab varrukamehe rünnaku kõhklematult, domineerivalt ja 
efektiivselt peatama. Varrukamees peab koera koormama oma liikumisega kandmisel ja 
pehme nuudiga ähvardades. Sel ajal tuleb erilist tähelepanu pöörata koera enesekindlusele, 
koormuse taluvusele ning rahulikule, jõulisele ja täielikule haardele. Koerajuht ei tohi oma 
kohalt liikuda. Kohtuniku märguandel lõpetab varrukamees koormamise ja jääb liikumatult 
seisma selliselt, et koer jääb seljaga koerajuhi poole. Sellest hetkest algab ca. 1-sekundiline 
üleminekufaas. Pärast seda peab koer varrukast lahti laskma. Koerajuht võib anda ühe 
käskluse lahtilaskmiseks iseseisvalt mõistliku ajavahemiku jooksul. Lahtilaskmise järgselt  
peab koer valvama varrukameest tihedalt, tähelepanelikult ja eriti domineerivalt. Kohtuniku 
märguandel läheb koerajuht koera kõrvale ning võtab koera käsuga „istu“ algasendisse ja 
paneb rihma otsa. Koerajuht võtab nuudi varrukamehelt ära. Seejärel siirdub koerajuht koos 
koeraga varrukamehe kõrvale ja võtab uue algasendi. Järgneb umbes 20 sammu pikkune 
varrukamehe küljelt konvoeerimine kohtuniku juurde. Lubatud on käsklus „kõrval“ või 
„transport“. Koer peab liikuma varrukamehe ja koerajuhi vahel. Konvoeerimise ajal peab 
koer varrukameest tähelepanelikult valvama. Seejuures ei või ta varrukameest segada, tema 
vastu üles hüpata ega temast kinni haarata. Kohtuniku ette jõudes grupp peatub, koerajuht 
annab pehme nuudi kohtunikule üle ja raporteerib C osa sooritamise lõpetamisest. 
Kohtuniku märguandel liigub koerajuht koos rihma otsas ja kontrolli alla oleva koeraga 
kohale, kus kohtunik annab sooritusele kommentaarid.  
 
IGP-2 
Peale harjutuse „selja tagant konvoeerimine“ lõppu liigub koerajuht rihmastamata koeraga 
umbes 40 meetrit varrukamehest eemale. Koer peab püsima korrektses asendis otse 
koerajuhi põlve kõrval. Jõudes harjutuse alguspunkti koerajuht peatub ja pöördub. 
Käsklusega „istu“ võetakse koer algasendisse. Koer peab istuma otse, rahulikult ning 
varrukamehe suhtes tähelepanelikult. Koerajuht võib koera kaelarihmast kinni hoida, kuid ei 
tohi teda seejuures ergutada. Kohtuniku märguandel jookseb varrukamees otse ja 
ärhvardavalt karjudes ja vehkides koera ja koerajuhi poole. Kohtuniku märguandel laseb 
koerajuht koheselt koera koos käsklusega rünnaku tõrjumiseks lahti. Koer peab varrukamehe 
rünnaku kõhklematult, domineerivalt ja efektiivselt peatama. Varrukamees peab koera 
koormama oma liikumisega kandmisel ja pehme nuudiga ähvardades. Sel ajal tuleb erilist 
tähelepanu pöörata koera enesekindlusele, koormuse taluvusele ning rahulikule, jõulisele ja 
täielikule haardele. Koerajuht ei tohi oma kohalt liikuda. Kohtuniku märguandel lõpetab 
varrukamees koormamise ja jääb liikumatult seisma selliselt, et koer jääb seljaga koerajuhi 
poole. Sellest hetkest algab ca. 1-sekundiline üleminekufaas. Pärast seda peab koer 
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varrukast lahti laskma. Koerajuht võib anda ühe käskluse lahtilaskmiseks iseseisvalt mõistliku 
ajavahemiku jooksul. Lahtilaskmise järgselt peab koer valvama varrukameest tihedalt, 
tähelepanelikult ja eriti domineerivalt ca 5 sekundit.  
 
 
IGP-3 
Peale harjutuse „rünnak koerale selja tagant konvoeerimiselt“ harjutuse lõpus olevat küljelt 
konvoeerimist läheb koerajuht koos rihmastamata koeraga tähistatud punkti, mis asub platsi 
keskjoonel esimese varjega kohakuti. Rihmata kõrval käies peab koer olema koerajuhi suhtes 
tähelepanelik, rõõmus ja keskendunud. Koer peab püsima korrektses asendis otse koerajuhi 
põlve kõrval. Esimese varjega kohakuti jõudes jääb koerajuht seisma ning pöörab ümber. 
Käsklusega „istu“ võetakse koer algasendisse. Koer peab istuma otse, rahulikult ning 
varrukamehe suhtes tähelepanelikult. Koerajuht võib koera kaelarihmast kinni hoida, kuid ei 
tohi teda seejuures ergutada. Kohtuniku märguandel astub pehme nuudiga varustatud 
varrukamees varjest välja ja jookseb platsi keskjooneni. Keskjoonele jõudes pöördub 
varrukamees koerajuhi poole ning ründab jooksutempot muutmata ähvardavalt karjudes ja 
selgelt ähvardavaid liigutusi tehes koerajuhti ja koera. Niipea, kui varrukamees on jõudnud 
koerajuhist ja koerast umbes 50 meetri kaugusele, laseb koerajuht kohtuniku märguandel 
koera käsklusega rünnaku tõrjumiseks lahti. Koer peab varrukamehe rünnaku kõhklematult, 
domineerivalt ja efektiivselt peatama. Varrukamees peab koera koormama oma liikumisega 
kandmisel ja pehme nuudiga ähvardades. Sel ajal tuleb erilist tähelepanu pöörata koera 
enesekindlusele, koormuse taluvusele ning rahulikule, jõulisele ja täielikule haardele. 
Koerajuht ei tohi oma kohalt liikuda. Kohtuniku märguandel lõpetab varrukamees 
koormamise ja jääb liikumatult seisma selliselt, et koer jääb seljaga koerajuhi poole. Sellest 
hetkest algab ca. 1-sekundiline üleminekufaas. Pärast seda peab koer varrukast lahti laskma. 
Koerajuht võib anda ühe käskluse lahtilaskmiseks iseseisvalt mõistliku ajavahemiku jooksul. 
Lahtilaskmise järgselt peab koer valvama varrukameest tihedalt, tähelepanelikult ja eriti 
domineerivalt ca 5 sekundit. 
 
Hindamiskriteeriumid (IGP-1-IGP-3): 
Kui koer ei reageeri kiirelt, sihikindlalt, energiliselt, ei ründa võimsalt, ei takista rünnakut 
efektiivselt haare ei ole rahulik ja täielik kuni lahtilaskmiseni, kui koer ei ole valvamisel 
domineeriv, tähelepanelik või segab varrukameest, siis alandatakse hinnet vea suurusest 
lähtuvalt. 

 

Rünnaku tõrjumine valvamise ajal, C osa lõpetamine (IGP-2 ja IGP-3)  

Käsklused: 1 käsklus lahtilaskmiseks, 1 käsklus algasendi võtmiseks, 1 käsklus 
konvoeerimiseks 
Pärast umbes 5-sekundilist valvamisfaasi ründab varrukamees kohtuniku märguandel koera. 
Ilma ühegi koerajuhipoolse mõjutuseta peab koer ennast energilise ja jõulise haardega 
efektiivselt kaitsma. Varrukamees peab koera koormama oma liikumisega kandmisel ja 
pehme nuudiga ähvardades. Koormamise ajal tuleb erilist tähelepanu pöörata koera 
enesekindlusele, koormustalvusele ja täielikule, võimsale ning rahulikule haardele. Viiakse 
läbi kaks nuudiga koormamise testi (ainult IGP-3). Kohtuniku märguandel jääb varrukamees 
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seisma selliselt, et koer jääb seljaga koerajuhi poole. Pärast varrukamehe paigalejäämist 
peab koer pärast üleminekufaasi (umbes 1 sekund) varrukast lahti laskma. Koerajuht võib 
anda ühe käskluse lahtilaskmiseks iseseisvalt mõistliku ajavahemiku jooksul. Lahtilaskmise 
ajal ja pärast seda peab varrukamees seisma liikumatult paigal. Pärast lahtilaskmist peab 
koer jääma tihedalt varrukamehe juurde ning valvama teda tähelepanelikult, enesekindlalt ja 
eriti domineerivalt.   
 
Kohtuniku märguandel läheb koerajuht koera kõrvale ning võtab koera käsuga „istu“ 
algasendisse ja paneb rihma otsa. Koerajuht võtab nuudi varrukamehelt ära. Varrukamehe 
relvituks tegemise viisi võib koerajuht ise valida. (Varrukamees ei tohi minna koerajuhi 
juurde, koerajuht juhtima koera varrukamehe kõrvale.) 
Seejärel siirdub koerajuht koos koeraga varrukamehe kõrvale ja võtab uue algasendi. 
Järgneb umbes 20 sammu pikkune varrukamehe küljelt konvoeerimine kohtuniku juurde. 
Lubatud on käsklus „kõrval“ või „transport“. Koer peab liikuma varrukamehe ja koerajuhi 
vahel. Konvoeerimise ajal peab koer varrukameest tähelepanelikult valvama. Seejuures ei või 
ta varrukameest segada, tema vastu üles hüpata ega temast kinni haarata. Kohtuniku ette 
jõudes grupp peatub, koerajuht annab pehme nuudi kohtunikule üle ja raporteerib C osa 
sooritamise lõpetamisest. Järgneb u 5-sammuline kõrvalkõnd ja lõppasendi võtmine. 
Seejärel pannakse koer rihma otsa koerajuht liigub kontrolli alla oleva koeraga kohale, kus 
kohtunik annab sooritusele kommentaarid.  
 

Hindamiskriteeriumid 
Kui koer ei reageeri kiirelt, sihikindlalt, energiliselt, ei ründa võimsalt, ei takista rünnakut 
efektiivselt haare ei ole rahulik ja täielik kuni lahtilaskmiseni, kui koer ei ole valvamisel 
domineeriv, tähelepanelik või segab varrukameest, siis alandatakse hinnet vea suurusest 
lähtuvalt. 
 


