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1. Üldine 
 

Veepääste (edaspidi VP) koolitus baseerub koera loomuomasel veeinstinktil ning 
koera ja koerajuhi vahelisel koostööl. Koer ei ole VP-s iseseisev päästja, vaid ta on 
inimese abiline koos oma instinktide, füüsilise võimekuse ja inimesele 
orienteeritusega. Veepääste koolituse eesmärgiks on koerte koolitamise ja 
koerte veepääste koolituse populariseerimine Eestis. 
 
Koerte veepääste oskuste kontrollimiseks ja koolitustaseme hindamiseks 
korraldatakse VP eksameid ja võistluseid (edaspidi Katseid) lähtudes käesolevast 
Veepääste katse eeskirjast ja EKL koerte koolitusalade eksamite ja võistluste 
eeskirjast. 

 

2. Osalemisõigus 
 

2.1 Ühel päeval võib koer osaleda vaid ühes VP astmes. Üks koerajuht võib ühel 
Katsel juhtida mitut koera. Ühte koera ei tohi sama Katse raames juhtida mitu 
koerajuhti. 

 
2.2 Koerad, kes on saanud koolitustulemuse 1. astmes (vähemalt hinne „rahuldav”), 

saavad osaleda 2. astmes. Koerad, kes on saanud koolitustulemuse 2. astmes 
(vähemalt hinne „rahuldav”), saavad osaleda 3. astmes. Iga koolitusala astet võib 
korrata nii sageli, kui soovitakse. Koerad, kes on saanud koolitustulemuse 
kõrgemas astmes, ei saa järgmistel Katsetel osaleda madalamas astmes. 

 
2.3 Koerad, kellele on juba omistatud FCI liikmesriigi rahvusliku veepääste tšempioni 

või FCI lepingulise partneri rahvusliku veepääste tšempioni tiitel, võivad osaleda 
VP3 astmes ilma madalamaid astmeid eelnevalt läbimata.  

 
2.4 Katsel osalemise päevaks peab koera vanus olema vähemalt: 

 
 

VP1 astmes 12 kuud, 
VP2 astmes 15 kuud, 
VP3 astmes 24 kuud. 
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3. Hindamine 
 

3.1 Maksimaalselt on võimalik saada 100 punkti. Koolitustulemuse saamiseks peab 
koer saama vähemalt 70% punktidest (hinne „rahuldav”).  

 
 Hinded: 

Võrratu 96-100 punkti 

Väga hea 90-95 punkti 

Hea 80-89 punkti 

Rahuldav 70-79 punkti 

Mitterahuldav 0-69 punkti 

 
3.2 Sooritusi hinnatakse hinnete ja punktidega, mis peavad vastama täpselt 

harjutuse sooritamise tasemele. Komakohtadega punkte võib anda üksikute 
harjutuste eest. Punktide kogusumma peab olema täisarv. Kui soorituse lõpus ei 
saada punktide liitmisel summaks täisarvu, siis võib sõltuvalt üldmuljest 
ümardada punktisummat üles- või allapoole. 

 
3.3 Iga harjutust sooritatakse ühe korra täites harjutuse põhielemendid. Kogu 

soorituse vältel jälgitakse ning hinnatakse koera ja koerajuhi omavahelist 
koostööd, mitte ainult koera võimeid ja oskusi. 

 
3.4 Kõigi harjutuste kestel on nõutav, et koer töötaks rõõmsalt ja koerajuhile 

keskendunult. Tuleb jälgida harjutuste sooritamise korrektsust, mis peab 
kajastuma ka harjutuste hinnetes. 

 
3.5 Kiitust või ergutamist soorituse ajal, kui koer on asunud käsku täitma, ei loeta 

lisakäskudeks. Hinnet alandatakse juhul, kui koer ei allu koerajuhi käsklustele. 
 

3.6 Kui koer väljub koerajuhi kontrolli alt, siis annab kohtunik koerajuhile kolm 
võimalust koera kutsumiseks. Kui koerajuht saab koera kontrolli alla kahe 
käsklusega, alandatakse harjutuse hinnet kahe hinde võrra. Kui koer ei kuuletu 
kolmandale häälkäsklusele, siis harjutus katkestatakse ning kohtunik annab 
koerajuhile loa koera kutsuda.  

 
3.7 Kohtunikul on õigus koera töö katkestada, kui koer on: 

- selgelt ebapiisava ettevalmistusega,  
- näitab puudulikku töötahet,  
- ei allu ilmselgelt koerajuhile, 
- on füüsiliselt töövõimetu 

 
3.8 Kohtunikul on õigus koerajuhti hoiatada, kui koerajuht käitub ebasportlikult või 

kasutab sobimatut abi (toidu või motivatsiooniesemete kaasas kandmine, koera 
füüsiline mõjutamine vette minekul või ujumisel). Esimese hoiatuse järel 
vähendatakse hinnet 5 punkti võrra. Pärast teist hoiatust sooritus katkestatakse 
ja hinnatakse mitterahuldavaks. 
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3.9 Võistlustel määrab kohtunik sama kogupunktisumma korral paremusjärjestuse 

üldmulje põhjal. 
 

3.10 Veepääste eksameid ja võistlusi võivad Eestis hinnata:  
● veepääste hindamisõigusega EKL kohtunikud (VP ja IPO-R RH-W)  
● FCI liikmesorganisatsioonide rahvuslikud kohtunikud, kellel on veepääste 

hindamisõigus;  
● FCI kohtunikud, kes omavad IPO-R rahvusvahelist hindamisõigust;  
● IRO kohtunikud, kes omavad IPO-R rahvusvahelist hindamisõigust. 

 
3.11 VP Katsel võib üks kohtunik päevas hinnata maksimaalselt 20 koera sooritust.  
 

4. Korraldamine 
 

4.1 Katsepaik peab vastama järgmistele tingimustele: 
 

● Kasutuskõlblik rannariba peab olema vähemalt 10 meetrit pikk.  
● Veekogu peab olema piisavalt suur, et oleks võimalik sõita paadiga kuni 60 

meetri kaugusele kaldast.  
● Vesi peab olema vaba ohtlikest esemetest ja piisavalt sügav, et koerad saaksid 

vabalt ujuda.  
 

4.2 Ooteala ja harjutuste sooritamise ala peab olema selgelt piiritletud ja hästi 
nähtavalt tähistatud. Ooteala on ette nähtud oma sooritust ootavatele koertele 
ja sinna ei ole lubatud tuua koeri, kes ei osale Katsel. 

 
4.3 Harjutused tuleb sooritada selleks spetsiaalselt valitud kaldal. Tuleb tagada, et 

koer sooritaks enamuse harjutusest ujudes ning saaks kergelt vette minna ja 
veest välja tulla. Koerajuhil on harjutuse sooritamise ajal lubatud minna 
kaldaäärsesse madalasse vette - selleks mõeldud ala peab olema vaiadega või 
poidega tähistatud. 

 
4.4 Vee minimaalne temperatuur Katse toimumise ajal kaldast kõige kaugemal (kuni 

40m) asuva poi juures 50cm sügavusel peab olema vähemalt +5C. 
 

4.5 Korraldajal peavad olema kasutamiseks järgmised vahendid ja varustus: 
 

● 2 paati, millest üks kannab vähemalt 3 inimest (kui paadi põhi on libe, siis 
tuleb kasutada libisemist takistavat materjali paadi põhjas). Teine paat, mis 
peab mahutama vähemalt 2 inimest. 

● pääste- või ohutusvestid abistavale personalile 
● poid distantside märkimiseks 
● vaiad, postid vms, koerajuhi liikumispiirkonna tähistamiseks kaldal 
● ujuv köis 
● ujuv köis paadi külge kinnitamiseks, vähemalt 3m pikk 
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● ujuvad toomisesemed, päästerõngas või ujuk 
● esmaabikomplekt inimestele 
● esmaabikomplekt koertele 

 
4.6 Abilised 

 
Abiline on käesoleva eeskirja mõistes isik, kes osaleb vahetult harjutuste läbi 
viimisel (paadijuht, abiline).  
● Abiline ei või töötada samas võistlusklassis, kus ta osaleb koerajuhina.  
● Abiliste instrueerimine on kohtuniku ülesanne. 
● Korraldaja peab võimaldama kohtunikule aja abiliste juhendamiseks. 
● Harjutuse sooritamise ajal tegutseb abiline ainult vastavalt kohtuniku 

juhistele. Abiline ei anna koerajuhile omalt poolt mingeid juhiseid, kui 
kohtunik ei ole abilisele selleks korraldust andnud. 

● Harjutuste ettevalmistav osa viiakse abiliste poolt läbi kõikidele samas astmes 
osalevatele koertele ühetaoliselt. 

 

5. Üldised juhised 

 
5.1 Katsepaiga territooriumil viibides peab koer olema rihmas, välja arvatud 

harjutuste sooritamise ajal.  
5.2 Kohtunikule raporteerimisel teatab koerajuht enda ja koera nime ning millises 

astmes ta osaleb. Raporteerimise ajal peab koer olema rihmastatud. 
5.3 Järgima peab üldiseid ohutusreegleid ja kõik osalejad nii vees kui ka paadis 

peavad kandma päästevesti või neopreenülikonda.  
5.4 Harjutuste sooritamise ajal peab koer kandma päästevesti või sobivaid trakse 

ning kaelarihma ei tohi kaelas olla. 
5.5 Juhul kui katsel osaleb ühes astmes mitu koera, tuleb osalemisjärjekord kindlaks 

määrata loosimise teel. 
5.6 Kohtunikul on õigus koos korraldustoimkonnaga nõu pidades otsustada, millises 

järjekorras harjutused katse ajal sooritatakse (va VP3, kus järjekord loositakse) ja 
kuidas neid omavahel rühmitatakse. Järjekord peab olema kõigi võistlejate jaoks 
ühesugune. Kui ühes astmes osaleb rohkem kui 6 koera, siis jagatakse koerad 
rühmadesse. 

5.7 Kõik koerad peavad ühe ja sama harjutuse sooritamisel kasutama sama vahendit 
(ujuv ese, köis jm), mille valib Kohtunik Korraldaja poolt ettenähtud vahendite 
hulgast. 

5.8 Kõik harjutused algavad pärast kohtuniku lubavat märguannet. Enne harjutuse 
alustamist on koerajuhil õigus esitada kohtunikule täpsustavaid küsimusi 
harjutuse sooritamise kohta. 

5.9 Vile kasutamine on lubatud, kuid koerajuht peab sellest kohtunikku teavitama 
enne oma soorituse algust. 

5.10 Harjutuse sooritamise ajal on koerajuhil lubatud kaldal liikuda ja/või minna 
kaldaäärsesse madalasse vette kuni tähistatud piirini, kus vesi ulatub umbes 
koerajuhi põlveni. 
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5.11 Harjutuste vahelisel ajal võib koerajuht ootealalt lahkuda, kuid ta peab jälgima, 
et ta jõuaks enne järgmise harjutuse algust õigeaegselt ootealale tagasi. 

5.12 Ootealal ei ole lubatud koera toidu ja mänguga motiveerimine.  
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6. Veepääste 1. aste (VP1) 
 

6.1 Eseme toomine paadist (15p) 
 

Harjutuse nõuded: 
1 paat koos juhiga 
1 abiline 
ujuv ese 
 
Harjutuse kirjeldus: 
Koer ja koerajuht seisavad kaldal. Kaldast 25m kaugusel asuvas paadis on 
paadijuht ja abiline, kes näitab koerale eset. Abilisel on lubatud eseme 
lehvitamisega koera aidata ja koera tähelepanu saamiseks harjutuse alguses 
lühidalt hüüda, aga mitte koera nimepidi kutsuda. Koerajuhi käskluse peale ujub 
koer otsejoones paadini, võtab abilise käest eseme ning ujub koos esemega 
kiiresti ja otsejoones tagasi koerajuhi juurde. Kohe, kui koer kaldale jõuab, annab 
koerajuht käskluse eseme loovutamiseks.  
 
Hindamine 
Hinnet alandatakse, kui koer: 

- ei allu koerajuhi käsklustele 
- kõhkleb vette minekul 
- ei uju otsejoones paadini 
- üritab paati ronida 
- pillab eseme vette või maha 
- mängib esemega või närib eset 
- ei uju otsejoones tagasi kaldale 
- ei tule pärast harjutuse sooritamist veest välja 
- ei loovuta eset koerajuhile 

Hinnet alandatakse, kui koerajuht läheb koerale vette vastu. 
Kui koer ei too eset ära, antakse harjutuse eest 0 punkti. 

 
 

6.2 Hüpe paadist (15p) 
 

Harjutuse nõuded: 
1 paat koos juhiga 
1 abiline 
 
Harjutuse kirjeldus: 
Koer ja koerajuht seisavad kaldal ning paadijuht ja abiline on kalda ääres seisvas 
paadis. Koerajuhi käskluse peale hüppab koer paati. Koerajuht ütleb enne 
harjutuse algust, kas koer püsib iseseisvalt paadis või peab abiline koera kinni 
hoidma. Paat sõidab vähemalt 25m kaugusele kaldast. Pärast kohtuniku 
märguannet kutsub koerajuht koera enda juurde. Käskluse saamisel hüppab koer 
paadist välja ja ujub otsejoones koerajuhi juurde. 
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Hindamine 
Hinnet alandatakse, kui koer: 

- ei allu koerajuhi käsklustele 
- ei lähe iseseisvalt paati või on paadis rahutu 
- hüppab enne vastava käskluse saamist paadist välja 
- ei hüppa kohe peale käskluse saamist paadist välja 
- üritab paati tagasi ronida 
- ei uju otsejoones koerajuhini 
- ei tule pärast harjutuse sooritamist veest välja 

Kui koer ei hüppa paadist välja, siis antakse harjutuse eest 0 punkti. 
 
 

6.3 Paadi toomine (25p)   
 

Harjutuse nõuded: 
1 paat koos juhiga 
1 abiline 
vähemalt 3m pikkune ujuv köis, mis on kinnitatud paadi külge 
 
Harjutuse kirjeldus: 
Koer ja koerajuht seisavad kaldal, paat koos juhi ja abilisega asub vähemalt 25m 
kaugusel kaldast. Koerajuhi käskluse peale ujub koer paadini, abiline annab 
koerale köie otsa ning seejärel veab koer paadi kaldale. Abilisel on lubatud köie 
lehvitamisega koera aidata ja koera tähelepanu saamiseks harjutuse alguses 
lühidalt hüüda, aga mitte koera nimepidi kutsuda. Kohe, kui paat kalda äärde 
jõuab ja koer kaldale jõuab, annab koerajuht käskluse köie loovutamiseks.  
 
Hindamine 
Hinnet alandatakse, kui koer: 

- ei allu koerajuhi käsklustele 
- kõhkleb vette minekul 
- ei uju otsejoones paadini ja tagasi 
- üritab paati ronida 
- ei haara köieni jõudes kohe köiest 
- ei uju otsejoones tagasi kaldale 
- ei loovuta köit koerajuhile 
- ei tule pärast harjutuse sooritamist veest välja 

Kui paat ei jõua kaldale, kuid koer on paati vedanud poole vahemaast, 
hinnatakse harjutus mitterahuldavaks. Kui koer on paati vedanud alla poole 
vahemaast, antakse harjutuse eest 0 punkti. 

 
 

6.4 Uppuja päästmine (25p) 
 

Harjutuse nõuded: 
1 abiline 
vajadusel (abilise transportimiseks) paat koos paadijuhiga 
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Harjutuse kirjeldus: 
Koer ja koerajuht seisavad kaldal. Kaldast 25m kaugusel vees olev abiline 
teeskleb uppumist ja karjub appi. Koerajuhi käskluse peale ujub koer uppuva 
inimeseni. Kohe, kui abiline on koera rakmetest või päästevestist haaranud, veab 
koer abilise kaldale. Harjutus loetakse sooritatuks, kui koer jõuab koos abilisega 
nii madalasse vette, et koeral ulatuvad jalad põhja. 
 
Hindamine 
Hinnet alandatakse, kui koer: 

- ei allu koerajuhi käsklustele 
- kõhkleb vette minekul 
- ei uju otsejoones vees oleva inimeseni 
- ei uju otsejoones tagasi kaldale 
- ei tule pärast harjutuse sooritamist veest välja  

Kui koer ronib vees abilisele otsa või ei too abilist kaldale, siis antakse harjutuse 
eest 0 punkti. 

 
 

6.5 Ujumine meeskonnana ja koerajuhi kaldale transportimine (20p) 
 

Harjutuse kirjeldus: 
Koer ja koerajuht seisavad kaldal. Koerajuhi käskluse peale lähevad koer ja 
koerajuht koos vette ning hakkavad kõrvuti ujuma.  Olles jõudnud kaldast 25m 
kaugusel asuva poi juurde, haarab koerajuht koera päästevestist või rakmetest 
ning seejärel veab koer koerajuhi tagasi kaldale. Harjutuse hindamine lõpeb, kui 
koerajuht ja koer on mõlemad veest välja tulnud. 
 
Hindamine 
Hinnet alandatakse, kui koer: 

- ei allu koerajuhi käsklustele 
- kõhkleb vette minekul 
- takistab koerajuhil ujumist 
- ujub koerajuhist kaugemale kui 1m 
- ei uju koerajuhti transportides otsejoones tagasi kaldale 
- ei tule pärast harjutuse sooritamist veest välja  

Hinnet alandatakse, kui koerajuht hoiab kõrvuti ujudes ja enne poini jõudmist 
koerast kinni. 
Kui koer tuleb ilma koerajuhita kaldale, siis antakse harjutuse eest 0 punkti. 
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7. Veepääste 2. aste (VP 2) 
 

7.1 Triiviva paadi transportimine kaldale (20p) 
 

Harjutuse nõuded: 
1 paat koos juhiga 
vähemalt 3 meetri pikkune ujuv köis 
 
Harjutuse kirjeldus: 
Koer ja koerajuht asuvad kaldal. Koer võib näha paadi eemaldumist kaldast, kuid 
mitte köie asetamist veepinnale. Paadijuht sõidab paadiga kaldast 30m 
kaugusele, asetab paadi nina külge kinnitatud köie koerale märkamatult 
veepinnale ujuma ning heidab ise paadi põhja pikali. Koerajuhi käskluse peale 
ujub koer triiviva paadini, otsib üles paadi külge kinnitatud köie, võtab selle 
hambusse ja veab paadi kaldale. Kohe, kui paat kalda äärde jõuab ja koer veest 
välja tuleb, annab koerajuht käskluse köie loovutamiseks. 
 
Hindamine: 
Hinnet alandatakse kui koer: 

- ei allu koerajuhi käsklustele 
- kõhkleb vette minekul 
- ei uju otsejoones paadini 
- üritab paati ronida 
- ei haara köieni jõudes kohe köiest 
- ei uju otsejoones tagasi kaldale 
- ei loovuta köit koerajuhile 
- ei tule pärast harjutuse sooritamist veest välja 

Kui paat ei jõua kaldale, kuid on läbinud poole vahemaast, hinnatakse harjutus 
mitterahuldavaks. Kui läbitakse alla poole vahemaast, antakse harjutuse eest 0 
punkti. 
 

7.2 Peidetud kannatanu päästmine (20p) 
 

Harjutuse nõuded: 
1 paat 
1 paadijuht 
1 abiline 
 
Harjutuse kirjeldus: 
Koer ja koerajuht seisavad kaldal seljaga veekogu poole, koerale ei näidata abilise 
transporti. 30m kaugusel kaldast sõidab kaldaga paralleelselt paat, kus on 
paadijuht ja abiline. Paadis olev abiline kukub märkamatult vette ja jääb paadi 
taha peitu. Kaldalt ei ole abilist näha ning ta ei püüa mingilgi viisil koera 
tähelepanu äratada. Paadijuht heidab paadi põhja pikali ning teda ei ole kaldalt 
näha. Koerajuhi käskluse peale ujub koer otsejoones paadini ja otsib üles paadi 
taga oleva abilise. Kui koer on abilise juurde jõudnud, siis haarab abiline koera 
päästevestist või traksidest ning seejärel veab koer ta otsejoones kaldale. 
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Harjutus lõpeb, kui koer jõuab koos abilisega nii madalasse vette, et koera jalad 
ulatuvad põhja. 
 
Hindamine: 
Hinnet alandatakse, kui koer: 

- ei allu koerajuhi käsklustele 
- kõhkleb vette minekul 
- üritab paati ronida 
- ei uju uppujat nähes otse uppujani 
- ei uju otsejoones tagasi kaldale 
- ei tule pärast harjutuse sooritamist veest välja  

Kui koer ronib vees abilisele otsa või ei too abilist kaldale, siis antakse harjutuse 
eest 0 punkti. 

 
7.3 Eseme viimine paati (20p) 

 
Harjutuse nõuded: 
1 paat koos juhiga 
1 abiline 
ujuv ese (toomisese, lühike köis, päästevest vm) 
 
Harjutuse kirjeldus: 
Koerajuht ja koer seisavad kaldal, neist 30 meetri kaugusel on paat koos 
paadijuhi ja abilisega. Abilisel on lubatud enne harjutuse algust koera tähelepanu 
lehvitamisega äratada, aga mitte koera häälega hüüda. Koerajuht annab koerale 
eseme suhu, koer ujub sellega paadini ja loovutab käskluse peale eseme paadis 
olevale abilisele. Abiline annab koerajuhile ja kohtunikule käega märku, et ta on 
eseme kätte saanud. Koerajuht annab koerale käskluse tagasi kaldale ujumiseks.  
Harjutuse hindamine lõpeb, kui paadis olev abiline on eseme koeralt kätte 
saanud. 
 
Hindamine 
Hinnet alandatakse, kui koer: 

- ei allu koerajuhi käsklustele 
- kõhkleb vette minekul 
- kõhkleb eseme haaramisel 
- ei uju otsejoones paadini 
- pillab eseme maha või vette 
- ei loovuta eset abilisele 
- üritab paati ronida 

Kui koerajuht viskab harjutuse alguses eseme maha või vette, siis antakse 
harjutuse eest 0 punkti. 
Kui koerajuht topib eseme sunniga koerale suhu, siis antakse harjutuse eest 0 
punkti. 
Kui koer ei vii eset abiliseni või ei loovuta eset abilisele, siis antakse harjutuse 
eest 0 punkti. 
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7.4 Suunatud toomine (20p) 
 

Harjutuse nõuded: 
1 abiline 
2 ujuvat toomiseset (kohtuniku valikul) 
 
Harjutuse kirjeldus: 
Koerajuht, koer ja abiline seisavad kaldal. Abiline viskab kaldast vähemalt 7m 
kaugusele vette kaks eset. Esemete omavaheline kaugus vees peab olema võrdne 
(või suurem) esemete kaugusega kaldast. Kohtunik ütleb, kas koer peab ära 
tooma parem- või vasakpoolse eseme. Koerajuhi käskluse peale toob koer ära 
nõutud eseme. Kohe, kui koer kaldale jõuab, annab koerajuht käskluse eseme 
loovutamiseks.  
 
Hindamine 
Hinnet alandatakse, kui koer: 

- ei allu koerajuhi käsklustele 
- kõhkleb vette minekul 
- ei uju otsejoones näidatud esemeni 
- haarab vale eseme 
- pillab õige eseme maha või vette 
- ei uju otsejoones tagasi kaldale 
- ei loovuta eset koerajuhile 
- ei tule pärast harjutuse sooritamist veest välja 

Kui koer ei too näidatud eset või toob koerajuhile vale eseme, siis antakse 
harjutuse eest 0 punkti.  

 
 

7.5 Uppuja päästmine meeskonnatööna (20p) 
 

Harjutuse nõuded: 
1 paat koos juhiga  
1 abiline 
 
Harjutuse kirjeldus: 
Koerajuht ja koer seisavad kaldal, neist 30 meetri kaugusel paralleelselt kaldaga 
sõidab paat koos paadijuhi ja abilisega. Abiline kukub vette ja paadijuht sõidab 
seda märkamata vähemalt 20m edasi ning jääb seisma. Koerajuhi märguande 
peale ujuvad koer ja koerajuht  abiliseni, kes teeskleb kätega lehvitades uppujat. 
Koerajuht haarab abilisest ja haagib ta koera vesti külge ning annab koerale käsu 
abiline kaldale vedada. Koerajuht võib tagasi kaldale ujudes hoida koera vestist 
kinni, kuid ta võib ka abilist transportiva koera kõrval kaldale ujuda.  
 
Hindamine 
Hinnet alandatakse, kui koer: 

- ei allu koerajuhi käsklustele 
- kõhkleb vette minekul 
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- takistab koerajuhil ujumist 
- ujub koerajuhist kaugemale kui 1 m 
- ei uju otsejoones abiliseni 
- ei uju otsejoones tagasi kaldale 
- ei tule pärast harjutuse sooritamist veest välja  

Hinnet alandatakse, kui koerajuht hoiab kõrvuti ujudes ja enne abiliseni jõudmist 
koerast kinni. 
Kui koer ronib vees koerajuhile või abilisele otsa või ei too abilist kaldale, siis 
antakse harjutuse eest 0 punkti. 

 

8. Veepääste 3. aste (VP 3) 
 

Allpool järgnevast harjutuste valikust loositakse katsepäeva alguses 5 harjutust. 
Kõik VP3 astmes osalejad sooritavad samal katsepäeval ühesugused harjutused 
ja samas järjekorras nagu harjutused välja loositi. 

 
8.1 Uppuja päästmine startides kaldalt (20p) 

 
Harjutuse nõuded: 
1 abiline 
päästerõngas või ujuk, mille külge on kinnitatud köis 
vajadusel (abilise transportimiseks) paat koos paadijuhiga 

 
Harjutuse kirjeldus: 
Koerajuht ja koer seisavad kaldal. Kaldast 40m kaugusel kaldast teeskleb abiline 
uppumist. Koerajuht annab koerale päästevahendi külge kinnitatud köie otsa ja 
koerajuhi käsul ujub koer koos päästevahendiga abiliseni. Abiline võtab 
päästevahendist kinni ning koer ujub koos abilisega kaldale. Kui koer on jõudnud 
nii madalasse vette, et tal ulatuvad jalad põhja, siis läheb koerajuht vette ja aitab 
abilise püsti. Koerajuhi käskluse peale loovutab koer päästevahendi koerajuhile ja 
koerajuht tuleb koos koera ja abilisega veest välja.  
 
Hindamine 
Hinnet alandatakse, kui koer: 

- ei allu koerajuhi käsklustele 
- kõhkleb vette minekul 
- kõhkleb päästevahendi haaramisel 
- ei uju otse vees oleva abiliseni 
- pillab päästevahendi enne vees oleva abiliseni jõudmist maha või vette 
- ei uju otse tagasi 
- ei loovuta päästevahendit koerajuhile 
- ei tule peale harjutuse sooritamist veest välja  

Kui koerajuht viskab eset maha või vette või topib köie sunniga koerale suhu, siis 
antakse harjutuse eest 0 punkti.  
Kui koer ei vii päästevahendit abilisele, ronib vees abilisele otsa või ei too abilist 
kaldale, siis antakse harjutuse eest 0 punkti. 
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8.2 Päästevahendi (köis) viimine kaldalt paati (20p) 
 

Harjutuse nõuded: 
1 paat koos juhiga 
1 abiline 
ujuv köis, mis on vähemalt 45m pikk 
 
Harjutuse kirjeldus: 
Koerajuht ja koer seisavad kaldal, neist 40 meetri kaugusel on paat koos 
paadijuhi ja abilisega. Abilisel on lubatud enne harjutuse algust koera tähelepanu 
lehvitamisega äratada, aga mitte koera häälega hüüda. Koerajuht annab koerale 
köie otsa, koer ujub sellega paadini, ja loovutab koerajuhi käskluse peale köie 
otsa paadis olevale abilisele. Abiline annab koerajuhile ja kohtunikule käega 
märku, et ta on köie kätte saanud. Koerajuht annab koerale käskluse tagasi 
kaldale ujumiseks.  
Harjutuse hindamine lõpeb, kui paadis olev abiline on köie koeralt kätte saanud 
ja sellest märku andnud. 
 
Hindamine 
Hinnet alandatakse, kui koer: 

- ei allu koerajuhi käsklustele 
- kõhkleb vette minekul 
- kõhkleb köie haaramisel 
- ei uju otse paadini 
- pillab köie maha või vette 
- üritab paati ronida 
- ei loovuta köit abilisele 
  

Kui koerajuht viskab köie otsa maha või vette või topib köie sunniga koerale 
suhu, siis antakse harjutuse eest 0 punkti. 
Kui koer ei vii köit abiliseni või ei loovuta seda abilisele, siis antakse harjutuse 
eest 0 punkti. 

 
 

8.3 Uppuja päästmine alustades paadist (20p) 
 

Harjutuse nõuded: 
1 paat 
1 paadijuht 
1 abiline  
päästevahend (päästerõngas või ujuk), mille külge on kinnitatud köis 
 
Harjutuse kirjeldus: 
Koerajuht, koer, paadijuht ja abiline on paadis, mis asub kaldast umbes 30m 
kaugusel ja sõidab kaldaga paralleelselt. Abiline kukub paadist vette, seda 
märkamata jätkab paat edasi liikumist umbes 20 meetrit. Abiline teeskleb 
uppujat kätega lehvitades, koerajuht viskab päästevahendi tema suunas vette. 
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Koerajuhi käsul hüppab koer vette, ujub päästevahendini, haarab sellele 
kinnitatud nöörist ja viib päästevahendi uppujale. Uppuja haarab 
päästevahendist  ning seejärel veab koer uppuja koos päästevahendiga tagasi 
paadi juurde. Abiline ja koer aidatakse paati. Harjutuse hindamine lõpeb kui koer 
on uppujaga tagasi paadi juures. 
 
Hindamine 
Hinnet alandatakse kui koer: 

- ei allu koerajuhi käsklustele 
- kõhkleb paadist vette hüppamisel 
- kõhkleb päästevahendist haaramisel 
- laseb ujudes päästevahendi lahti 
- ei uju otsejoones uppujani 
- ei uju otsejoones tagasi paadi juurde 
- ei lase end paati tõsta 

Kui koer ei vii päästevahendit abiliseni, ronib vees abilisele otsa või ei too abilist 
tagasi paadi juurde, siis antakse harjutuse eest 0 punkti. 

 
 

8.4 Triiviva paadi transportimine startides paadist (20p) 
 

Harjutuse nõuded: 
2 paati 
2 paadijuhti 
vähemalt 3 meetri pikkune ujuv köis 
 
Harjutuse sooritamine: 
Koerajuht, koer ja paadijuht on ühes paadis (paat 1), neist umbes 20m kaugusel 
seisab teine paat (paat 2), milles on paadijuht. Mõlemad paadid on kaldast 
umbes 30m kaugusel ja asetsevad kaldaga paralleelselt.  Teises paadis (paat 2) 
olev paadijuht asetab paadi nina külge kinnitatud köie veepinnale ujuma ning 
heidab ise paadi põhja pikali, jättes paadi triivima. Koerajuhi käskluse peale 
hüppab koer paadist (paat1) vette ja ujub triiviva paadini (paat 2). Koerajuhi 
käskluse peale otsib koer üles triiviva paadi külge kinnitatud köie, võtab selle 
hambusse ja veab triiviva paadi selle paadi (paat 1) juurde, kus on koerajuht. Kui 
koer jõuab tagasi esimese paadini (paat 1), annab koerajuht käskluse köie 
loovutamiseks. Koer tõstetakse paati, triivinud paat (paat 2) võetakse sleppi ning 
pukseeritakse kaldale.  
Hindamine lõpeb, kui koer on triiviva paadi transportinud selle paadi juurde, kus 
on koerajuht ja köie loovutanud.  
 
Hindamine 
Hinnet alandatakse kui koer: 

- ei allu koerajuhi käsklustele 
- kõhkleb paadist vette hüppamisel 
- ei uju otsejoones triiviva paadini 
- üritab ilma loata ükskõik kumbasse paati ronida 
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- ei haara köieni jõudes kohe köiest 
- ei uju otsejoones tagasi selle paadini, kus on koerajuht 
- ei loovuta köit koerajuhile 

Kui paat ei jõua teise paadini, kuid on läbinud vähemalt poole vahemaast, 
hinnatakse harjutus mitterahuldavaks. 
Kui koerajuht lükkab koera paadist välja, siis antakse harjutuse eest 0 punkti. 

 
8.5 Kahe uppuja meeskondlik pääste (20p) 

 
Harjutuse nõuded: 
2 abilist  
vajadusel (abiliste transportimiseks) 1 paat koos juhiga 
 
Harjutuse sooritamine: 
Koer ja koerajuht seisavad kaldal. Kaks abilist lähevad koos vette vähemalt 30 m 
kaugusele kaldast ning eemalduvad teineteisest 20 m kaugusele olles kaldaga 
paralleelselt. Üks abilistest on aktiivne ja teeskleb kätega lehvitades uppujat, 
teine abiline on passiivne ja lebab vaikselt veepinnal. Koer ja koerajuht lähevad 
vette ja alustavad koos ujumist aktiivse abilise suunas. Abiliseni jõudes haagib 
koerajuht abilise koera päästevesti külge ning annab koerale käsu transportida 
abiline kaldale. Samal ajal, kui koer suundub esimese abilisega kalda poole, ujub 
koerajuht teise vees oleva abilise juurde ning võtab ta haardesse hoides teda 
veepinnal. Kui koer on koos esimese abilisega jõudnud nii madalasse vette, et 
koera jalad ulatuvad põhja, siis kutsub koerajuht koera enda juurde. Koera 
jõudmisel koerajuhini haarab koerajuht koera päästevestist kinni ning annab 
käskluse kaldale ujuda. Harjutus lõpeb, kui koerajuht ja abiline jõuavad nii 
madalasse vette, et koeral ulatuvad jalad põhja. 
 
Hindamine 
Hinnet alandatakse kui koer: 

- ei allu koerajuhi käsklustele 
- kõhkleb vette minekul 
- takistab koerajuhti ujumisel 
- ujub koerajuhist kaugemale kui 1 m 
- ei uju otsejoones abiliseni 
- ei uju otsejoones tagasi kaldale 
- ei uju tagasi koerajuhi juurde  
- ei tule pärast harjutuse sooritamist veest välja  

Hinnet alandatakse, kui koerajuht hoiab kõrvuti ujudes ja enne abiliseni jõudmist 
koerast kinni. 
Kui koer ronib vees koerajuhile või abilisele otsa, samuti kui üks või mõlemad 
abilised jäävad kaldale toomata, siis antakse harjutuse eest 0 punkti. 

 
 
 
 
 



 

18 
 

8.6 Eseme viimine ühest paadist teise (20p) 
 

Harjutuse nõuded: 
2 paati 
2 paadijuhti 
1 abiline 
1 ujuv ese (kohtuniku valitud) 
 
Harjutuse kirjeldus: 
Kaldast 30m kaugusel ja üksteisest 20m kaugusel seisavad kaks paati. Esimene 
paadijuht, koerajuht ja koer on ühes paadis (paat 1) ning teine paadijuht ja 
passiivne abiline on teises paadis (paat2). Koerajuhi käsul hüppab koer paadist 
vette ja koerajuht annab talle eseme või koerajuht annab paadis olevale koerale 
eseme ning koer hüppab koos esemega vette. Seejärel ujub koer koos esemega 
teise paadini (paat2) ning loovutab koerajuhi käskluse peale eseme paadis 
olevale abilisele. Abiline annab koerajuhile ja kohtunikule käega märku, et ta on 
eseme kätte saanud. Koerajuht annab koerale käskluse tagasi esimese paadini 
ujumiseks, koer tõstetakse paati või ujub paadi järel kaldale.  
Harjutuse hindamine lõpeb, kui teises paadis (paat 2) olev abiline on eseme 
koeralt kätte saanud. 
 
Hindamine 
Hinnet alandatakse, kui koer: 

- ei allu koerajuhi käsklustele 
- kõhkleb paadist vette hüppamisel 
- kõhkleb eseme haaramisel 
- ei uju otse teise paadini 
- pillab eseme paati või vette 
- ei loovuta eset abilisele 
- üritab enne harjutuse lõppu ükskõik kumbasse paati ronida 

Kui koerajuht topib eseme sunniga koerale suhu või lükkab koera paadist välja, 
siis antakse harjutuse eest 0 punkti. 
Kui koer ei vii eset abiliseni või ei loovuta eset abilisele, siis antakse harjutuse 
eest 0 punkti. 

 
 

8.7 Paadi kaldale vedamine (20p) 
 

Harjutuse nõuded: 
1 paat koos juhiga 
vähemalt 3m pikkune ujuv köis, mis on kinnitatud paadi külge 
 
Harjutuse kirjeldus: 
Paadijuht, koerajuht ja koer on paadis, mis seisab kaldast 40m kaugusel. 
Koerajuhi käskluse peale hüppab koer vette. Koerajuht annab koerale paadi 
külge kinnitatud köie otsa ja käskluse paadi kaldale vedamiseks. Koer haarab köie 
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ja veab paadi kaldale. Kui koer on jõudnud nii madalasse vette, et tal ulatuvad 
jalad põhja, siis annab koerajuht käskluse köie loovutamiseks. 
 
Hindamine 
Hinnet alandatakse, kui koer: 

- ei allu koerajuhi käsklustele 
- kõhkleb paadist vette hüppamisel 
- kõhkleb köie haaramisel 
- üritab tagasi paati ronida 
- laseb ujudes köie lahti 
- ei uju otse kaldale 
- ei loovuta köit koerajuhile 

Kui paat ei jõua kaldale, kuid on läbinud poole vahemaast, hinnatakse harjutus 
mitterahuldavaks. 
Kui läbitakse alla poole vahemaast, siis antakse harjutuse eest 0 punkti. 


