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Rallikuulekuse (RalliKK) reeglid 

Antud eeskirjad on  Rootsi reeglie (tõlkinud Triinu Siibak) ja Saksa reeglite (tõlkinud 
Moonika Põld) ning Marge Perri ja Anu Oksa täienduste põhjal kokku pandud. Aluseks 
Rootsi käsusildid.  

Olemas on ka hindamislehed eesti keelsed (nii Marge Perri  tehtud, kui Triinu Siibaku 
tehtud), samuti käsusildid ja siltide kirjeldused (Triinu Siibaku tõlgitud). 

1) Tutvustus 

Rallikuulekus (lühend RalliKK) on koeraspordiala, milles on esiplaanil koera ja koerajuhi 

vaheline perfektne suhtlemine ja ideaalne partnerlus. Rallikuulekus põhineb rõõmul, suhtlusel 

ja koostööl. Võistlemine peab olema põnev ja positiivne elamus. Spordiala pärineb Ameerika 

Ühendriikidest, selle ellukutsujaks on Charles „Bud“ Kramer. Ameerikas on nimetatud 

spordiala juba väga laialt levinud, ja ka mujal maailmas kogub RalliKK  hoogsalt tuult 

tiibadesse. 

Eestis on rallikuulekus rahvuslik koeraspordiala. 

Rallikuulekuses pannakse käsusiltide abil platsile üles paljude võtetega rada. Võtted on 

nummerdatud  käsusiltidel, kus on kirjas  ülesande kirjeldus. Koerajuht võtab koera kõrvale ja 

läbib raja vastavalt numbritele mis on  käsusiltidel, kiiresti ja veatult. 

Rallikuulekuse eripärana tohib koerajuht rajal koeraga suhelda, sh koera tohib piiramatult 

suuliselt kiita  ja oma kehahoiakuga mõjutada jmt. 

Rajal on peamised käsklused “istu", “lama”, “seisa” ja ka samad käsud kombineeritult. 

Samuti on suunamuutused 90, 180 ja 270 kraadi, nii paremale kui vasakule pöörded ja 

täispööre 360 kraadi. Lisaks tuleb teha koonuste ümber slaalomit, saata või kutsuda koer üle 

tõkke, ei puudu ka püsivus- ning juurdetulemisharjutused. Kõrgemates klassides  on 

väljakutseks juba nn maiusest keeldumise harjutus, kus võistluspaar peab mööduma täidetud 

maiusekaussidest ilma, et koer sealt midagi võtaks. 

Hindamisel arvestatakse nii võtete tehnilist sooritust kui raja läbimiseks kulunud aega. Aeg 

läheb arvesse juhul, kui mitu võistlejat saab tulemuseks sama punktisumma. Sellisel juhul on 

eespool raja kiiremini läbinud võistluspaar.  

2) Põhimõtted 

RalliKK s võivad osaleda kõik koerad ja koerajuhid  (sh. tõuta koerad). 

Esiplaanil on koera ja koerajuhi positiivne koostöö. Seetõttu on võistlusel lubatud vaid 

positiivne premeerimine ja kiitus ning keelatud igasugune kehaline ja range verbaalne 

korrigeerimine. Samuti peetakse oluliseks, et rallikuulekust saaksid harrastada võimalikult 

paljud koerad ja koerajuhid, tundes sealjuures koostöötamisest rõõmu. 

Võistlusrada läbitakse koer koerajuhi vasakul (kõrgemates klassides ka paremal) küljel ning 

võtted sooritatakse etteantud järjekorras vastavalt käsusiltidele. Pärast kohtuniku poolt antud 

stardimärguannet peab võistluspaar raja iseseisvalt läbima. 
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Raja läbimisel võib koerajuht koeraga suhelda, sh on lubatud nii käemärgid kui suulised 

käsklused tingimusel, et neid kasutakse koera ergutamiseks, mitte korrigeerimiseks. Kõikides 

klassides on lubatud koera suuliselt kiita ja ergutada. Algajate ning veteranide klassis võib 

koera paitada ja maiusega premeerida kõikide võtete ajal ning peale igat elementi.  

3) Osalemistingimused 

Rallikuulekus on nn kogupere spordiala, mida saavad harrastada kõik, kelle koerad on 

sõbralikud ümbritseva suhtes ega ole agressiivsed teiste inimeste või koerte suhtes. 

Koerajuht võib ühel võistlusel osaleda ka mitme koeraga. Koer tohib ühel võistlusel võistelda 

kuni kahe erineva koerajuhiga.  

Võistlustel võivad osaleda vähemalt 10-kuused koerad, sh tõug või tõutus ei ole määrav. 

Veterankoerad, so koerad alates 8. eluaastast, stardivad eraldi veteranide klassis. Kõik koerad 

peavad olema nõuetekohaselt vaktsineeritud.  

Osalemiseks tuleb täita registreerimisleht ning edastada see enne registreerimistähtaja lõppu 

korraldavale klubile. 

Koer ja koerajuht moodustavad ühtse võistluspaari, liikudes koos alates algajate klassist edasi 

kõrgemasse klassi. Kui koer võistleb mitme erineva koerajuhiga, peab ta sõltumata ühe 

koerajuhiga juba saavutatud tulemustest (klassivahetustest) alustama teise koerajuhiga 

võistlemist uuesti madalamast klassist.  

Kohtunikul on õigus eemaldada võistlusplatsilt haigustunnustega koer.  

Teiste koerte või inimeste vastu silmnähtavalt agressiivseid koeri võistlema ei lubata. 

Emased koerad võivad jooksuajal osaleda vaid juhul, kui nad stardivad oma klassis 

viimastena. Osaleda on keelatud emaskoertel kuni 6 nädalat pärast poegimist. Emastel koertel 

on lubatud osaleda  kuni 21 päeva kestnud tiinusega . 

Keelatud on kasutada poovat, elektrilist või ogadega kaelarihma, samuti koonurihma või 

suukorvi. Kaelarihma küljes võivad olla ripatsid või kleebised üksnes juhul, kui need ei sega 

koera.  

Jalutusrihm peab olema nahast, nailonist või puuvillast. Keelatud on kasutada 

sissetõmmatavat rullik-rihma (nn flexi). 

Püsiva erivajadusega võistlejatel, nt füüsilise puudega isikutel, on õigus võistelda. Võistlusele 
registreerides peab võistleja erivajadusest teada andma ja nimetama, millist abivahendit ta 
rajal kasutab. Korraldaja nõudel peab võistleja esitama arstitõendi. 

4) Põhireeglid 

Üldjuhul liigub koer koerajuhi vasakul poolel. Kui koerajuht ei saa füüsilise puude tõttu hoida 

koera enda vasakul poolel, tuleb sellest teada anda võistlusele registreerides ning koer võib sel 

juhul liikuda ka koreajuhist paremal. Raja keskel on ilma põhjuseta poole vahetamine 

keelatud. 

Koerajuht peab rada läbides käituma koera suhtes loomulikult. Koerajuhi poolt koera 

abistamine on lubatud tingimusel, et see on koera ergutavat, mitte korrigeerivat laadi. Käte 
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asend võib olla vabalt valitud, kõnemaneer peab olema sõbralik. Juhul, kui suuline käsk ja 

käemärk antakse üheaegselt, loetakse see üheks käsuks.  

Lisasignaalid loetakse korduseks ja need vähendavad punkte. Kuivõrd koerajuhil on 

rallikuulekuses õigus koeraga suhelda, ei loeta kiitust ja ergutust (sh kätega plaksutamist või 

koerajuhi jalale patsutamist) lisakäsuna. Käsud tohivad olla kas sõnalised, käelised või 

kombineeritud.  

Koera ei tohi korrigeerida käega teda puudutades ega rihmast tõmmates - selline tegevus 

alandab tugevalt punkte. 

Kui sooritust tehakse rihmaga (algajad, veteranid), peab rihm olema lõdvalt. Rihmast võib 

hoida kas ühe või mõlema käega. Kätt ja rihmahoidmist võib soorituse ajal vahetada. Pinge 

rihmas või rihma maha kukkumine alandavad punkte. 

Algajate ja veteranide klassides peavad harjutuse ajal ja rajal liikumisel olema maiused 

koerajuhi kinnises taskus ja koera eest varjatud. Ülejäänud klassides ei tohi koerajuht 

võisteldes maiust kaasas kanda. 

Algajate ja veteranide klassi koeri võib kiita ja paitada (puudutada) kõikide võtete  ajal ja 

võtete lõppedes. 

Ülejäänud klassides tingib koera tahtlik puudutamine võtte mittesooritatuks. 

Käe hoidmine asendis, mis jätab mulje nagu oleks seal maius, on lubatud algajate ja 

veteranide klassides, kuid käe hoidmine taskus alandab esimesel korral punkte. Sama 

tegevuse kordamisel loetaks võte mittesooritatuks. 

5) Võistluste üldine kulgemine 

Võistluse korraldaja peab võistlusteks tagama kvalifitseeritud rallikuulekuse kohtuniku. Eestis 

laieneb rallikuulekuse (RalliKK) hindamisõigus automaatselt kõikidele sõnakuulelikkuse 

(SK) ja kuulekuskoolituse (KK) kohtunikele (kes on läbinud vastava RalliKK hindamise 

eksami/koolituse). Samuti võivad rallikuulekuse võistlust hinnata väliskohtunikud, kes 

omavad enda riigis vastava ala hindamisõigusi.  

Kohtunik tohib ühel päeval hinnata maksimaalselt 60 sooritust. 

Platsi suuruseks on üldjuhul 20x30m, kuid platsi suurust võib kohtunikuga eelnevalt 

kooskõlastatult muuta. Rajal peab olema avatud sisse- ja väljapääs. 

Sissepääsu ees peab olema piisav vaba ruum, kus startivad võistluspaarid saavad oodata oma 

järjekorda ning end rahulikult rajaks ette valmistada. Sellele alale sisenevatel koertel 

kontrollitakse kaelarihma. Mittesobiva kaelarihmaga koeri võistlema ei lubata. Koerajuhil 

võimaldatakse kaelarihma vahetus ja talle antakse võimalus startida hiljem. 

Üldjuhul peaks kõigis klassides raja läbimiseks kuluma maksimaalselt kuni 4 minutit, kuid 

kohtuniku otsusega võib aega pikendada. Rajaskeem peab olema välja trükitult nähtaval 

kohas platsist väljaspool kõigile ligipääsetavas kohas. Võistluse korraldaja võib 

võistluspäeval kõikidele osalejatele nende raskusastme rajaskeemid ka isiklikult kätte anda.  

Stardinumber peab olema kinnitatud koerajuhi riietele nähtavale kohale. 
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6) Rajaga tutvumine 

Ühe klassi võistlejatel on võimalus enne oma võistluse algust 5-10 minuti jooksul ilma 

koerata rajaga tutvuda ning esitada raja kohta küsimusi kohtunikule või rajajuhile.  

Kui klassis võistleb rohkem kui 20 võistluspaari, jaotatakse võistlejad gruppideks ning iga 

grupp saab üksteise järel kuni 10 minutit rajaga tutvuda. Kõik ühel rajal võistlejad peavad 

rajaga tutvuma enne konkreetse raja võistluse algust.  

Esimene võistluspaar alustab võistlemist mitte varem kui kaks minutit pärast rajaga tutvumist. 

7) Start, raja läbimine ja finiš 

Stardijärjekord peab piisavalt varakult enne rajaga tutvumist olema välja trükitult nähtaval 

kohal platsist väljaspool kõigile ligipääsetavas kohas.  

Korraldaja tagab kohtunikule või tema abilisele hindamislehed iga võistluspaari kohta. 

Kõik koerad peavad võistlusalale sisenema rihmastatult. Pärast kohtuniku antud 

stardimärguannet on võistluspaaril raja läbimise alustamiseks aega veel 30 sekundit.  

Klassides, mida läbitakse rihmata, eemaldatakse rihm stardijoonel. Rihma võib asetada kas 
maha või seob koerajuht rihma endale ümber nii, et see ei takista rajal liikumist ega mõjuta 
koera. Kaelarihma võib koeralt ära võtta, sel juhul ei tohi see nähtaval olla. 

Võistluspaar peab raja läbima normaalkõnnil. Hindamine algab ning aeg läheb käima hetkel, 

mil võistluspaar ületab stardijoone.  

Kohtunik jälgib võistluspaari rajal ilma neid segamata. Võimaldamaks kohtunikul jälgida 

võistluspaari terve raja jooksul, tagab korraldaja kohtunikule abiliseks rajajuhi, kes märgib 

hindamislehele kohtuniku poolt iga võtte eest antud punktid. Kõik võtted on hindamislehel 

nummerdatud. Kohtunik peab hindama iga võtet. Ajavõtmine ja soorituse hindamine lõpeb, 

kui meeskond ületab finišijoone. 

Kõikide võtete eest kohtuniku poolt antud punktid, raja läbimiseks kulunud aja, punktide 

kogusumma ja saavutatud tulemuse kirjutab hindamislehele rajajuht, samuti märgib ta kõikide 

võistluspaaride tulemused vastavasse koondprotokolli.  

Kohtunikul on õigus koheselt pärast sooritust koerajuhiga tema sooritusest, sh ka üksikutest 

võtetest pikemalt vestelda. Kõik osalejad peavad saama oma hindamislehe. Kohtuniku 

otsused on ainuõiged ega kuulu vaidlustamisele. 

Pärast raja läbimist (finišijoone ületamist) rihmastab koerajuht koera ning lahkub 

viivitamatult võistlusplatsilt. 

8) Rajad 

Võistlusplats ei tohiks olla väiksem kui 20 x 30 meetrit ning olema tähistatud. 
Kohtunik määrab raja ülesehituse – seepärast on igas klassis ja igal võistlusel erinev rada. 
Ühel võistlusel on kõigil samas klassis võistlejatel sama rada. 
Võistluspaar peab saama rada lihtsalt järgida, rajal ei tohiks olla midagi, mis võiks 
võistluspaari segada. Kõrgemates klassides võib rada olla väljakutsuv, kuid ei tohiks sisaldada 
lõkse. 
Rada tuleb koostada nii, et koer saaks hüppetakistustele minna otsesuunas. 



5 

 

Rajajoonis tuleb võistlusplatsi juurde välja panna, kas sekretariaadi juurde või mujale 
nähtavasse kohta. 
 

1. Sildid, hoidjad, koonused ja ahvatlused 
 
Kogu varustus, mida võistlusplatsil kasutatakse, peab seisma kindlalt paigal, olenemata ilmast 
ja tuulest. 
Kasutada tuleb ametlikke silte, vähemalt A4-formaadis. Sildihoidjad ei tohi teksti ega pilti 
varjata. 
Kõik sildid (välja arvatud Start ja Finiš), peavad olema selgelt nummerdatud, sealjuures ilma 
silti varjamata. 
Kasutatavad koonused peavad olema umbes 10–50 cm kõrged. 
Ahvatlusteks kasutatavad maiused tuleb panna kaussi või vastavasse anumasse, millest koer 
tunneb lõhna, kuid kust ta ei saa maiust kätte. Ahvatluseks kasutatavad mänguasjad või muud 
esemed võivad lahtiselt maas olla. 
 

2. Siltide paigutus 
 
Üldjuhul paigutatakse sildid nii, et need jäävad võistluspaari paremale käele. Sildid, mis 
näitavad suunamuutust, paigutatakse otse koerajuhi teele, sest need võtted sooritatakse sildi 
ees. Võtetes, kus kasutatakse koonuseid, võib sildi paigutada ka esimese koonuse juurde. 
Siltide vaheline kaugus peaks olema 3–5 meetrit, välja arvatud sildid, mille juures tuleb 
sooritada võte, mis vajab rohkem ruumi. Nende juures tuleb arvestada vahemaa nii, et võtte 
sooritamise lõpust jääks järgmise sildini 3–5 meetrit. 
 

3. Võtete sooritamine siltide asukoha suhtes 
 
Koer asub kogu raja läbimise jooksul, kui võtte puhul ei ole ette nähtud teisiti, koerajuhist 
kuni 0,5 meetri kaugusel vasakul küljel, ees või koerajuhi taga. Võistluspaar peab sooritama 
võtted sildi läheduses, mitte kaugemal kui 0,5 meetrit, kui võtte puhul ei ole ette nähtud teisiti. 
Võte sooritatakse enamasti nii, et silt jääb võistluspaarist paremale või võistluspaari ette 
(suunamuutuste puhul). See ei kehti võtete puhul, kus on ette nähtud, et võistluspaar möödub, 
jättes sildi endast vasakule, või siis, kui võistluspaar peab astuma sammu paremale. Need 
võtted tuleb sooritada vastavalt sildile. 
 

4. Tõkete ehitus 
 
Tõkked tuleb paigaldada nii, et koer tõket puudutades/maha tõmmates end ei vigastaks. 
Tõkked on laiusega umbes 1 meeter. Tõkke kõrgus sõltub koera turjakõrgusest. 
Maksimumkõrgus, olenemata turjakõrgusest, on 40 cm. Hüppetõkke kõrgust peab saama 
muuta vastavalt igale koerale. Ületatav osa võib olla kinnine või koosneda pulgast/pulkadest. 
Turjakõrgus ja tõkke kõrgus on orienteeruv. 
Turi alla 30 cm, tõke 10 cm. 
Turi 30 cm kuni 40 cm, tõke 20 cm. 
Turi 40 cm kuni 50 cm, tõke 30 cm. 
Turi 50 cm ja enam, tõke 40 cm. 
 

5. Esemete kandmine 
 
Koerajuhil on õigus ise kaasa võtta ese, mida tuleb näidata kohtunikule rajaga tutvumise ajal. 
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Kohtunikul on õigus keelata kasutada eset, mis võib koera vigastada, segada teisi võistlejaid 
või takistada hindamist. Korraldajal peab olema välja pakkuda sarnaseid asendusesemeid, mis 
on suuruselt sobivad eri suurusega koertele. Võistlejal on õigus valida sobiva suurusega ese. 
 

6.  Püsivusvõte 
 
Kohtunik peab rajaga tutvumise juures teatama, millist asendit oodatakse koeralt ja 
koerajuhilt püsivusvõtte juures. 
Kohtuniku või toimkonna poolt määratud abiline jälgib võistluspaari, kes sooritab püsivust. 
Abiline fikseerib võistluspaari soorituse ja edastab info kohtunikule, kes lisab võimalikud 
miinuspunktid protokolli, enne kui tulemus sekretariaati jõuab. Püsivusvõtte sooritamist 
hinnatakse seni, kuni rada läbiv võistluspaar on rajal, kuid mitte kauem kui 1,5 minutit. 
Võistluspaar peab jääma vaikselt püsivusvõtte ruutu ootama, kuni rajal olnud paar lõpetab. 
Püsivusvõtte ruut peab olema maha märgitud. Ruudu võib paigutada võistlusplatsile, kuid 
mitte stardiks valmistuva võistluspaari ette. Ruut võib asuda ka võistlusplatsi vahetus 
läheduses eraldi märgitud alal. Püsivusvõtte ruut peab olema 2–3 meetri pikkuste külgedega 
ning see on võistlusplatsi osa, olenemata täpsest asukohast. 
On lubatud/soovitatakse kasutada nn null-võistluspaari, kes sooritab püsivusvõtet sel ajal, kui 
esimene võistluspaar on rajal, ning läbib rada, kui viimane võistluspaar sooritab püsivusvõtet. 
 

7. Koer teisel küljel 
 
Koer asub üldjuhul koerajuhi vasakul käel. Pärast neid võtteid, mille juures koer jääb 
koerajuhi paremale käele, sooritatakse järgnevad võtted nii, et koer on paremal käel, kuni 
jõutakse järgmise poolte vahetust nõudva võtteni või kuni rada lõpeb. 
 

8. Tempomuutus 
 
Tempomuutus kehtib, kuni jõutakse järgmise tempomuutuseni või kuni rada lõpeb. 
Tõkke ületamise juures on tempomuutus lubatud ilma miinuspunktideta. 
 

9) Hindamine, miinuspunktid, diskvalifitseerimine ning võistluste katkestamine 

1. Hindamine 

Võistlusraja alustamisel on võistluspaaril 100 punkti. Kohtunik jälgib ja hindab võistluspaari 
kogu raja vältel. Vigade puhul märgib abiline (rajajuht) kohtuniku poolt maha võetud punktid 
hindamislehele.  

Vigade eest alandatakse punkte 1, 3, 5, 10 punkti kaupa (poolpunkte ei anta). Punkte võib 
alandada kogu raja vältel. 

Kvalifitseerumiseks peab võistluspaar sooritama kõik võtted, saavutades vähemalt 70 punkti, 
ja mahtuma ideaalaja sisse. 

Võistluspaarile antavad hinded on kohtuniku otsustuspädevuses. Kohtunik on kohustatud 
järgima võistlusala reglementi. Kõik hinde alandamised märgitakse hindamislehele vastava 
võtte juurde, hinnatakse nii üksikute võtete sooritamist, kui ka üldist liikumist rajal. Hinnet 
alandatakse ka koera pideva haukumise eest ning samuti kui koer  ei ole üldse kontaktne.  

Punkte peab alandama vähemalt 1 punkti võrra. RalliKKs ei ole põhirõhk täpsusel, vaid 
meeskonna koostööl ja suhtlemisel. 
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Niikaua, kuni võttekirjeldus teisiti ei nõua, on ühekordne võttekordus lubatud seni, kuni 
meeskond ei ole alustanud järgmiseks olevat võtet. 

Võtte kordus alandab hinnet 5 punkti võrra. Korduseks nimetatakse ka seda, kui meeskond 
jätab võtte vahele, aga selle juurde tagasi pöördub enne, kui on alustanud järgmise võtte 
tegemist. Igal võttel on vaid üks kordus. 

Ühe võtte eest suurim punktialandus on 10 punkti. Võte loetakse mitte sooritatuks, kui võte 
ebaõnnestub ka kordusel. 

2. Katkestamine ja diskvalifitseerimine (DSQ)  

Kui koerajuht kasutab karmi kehalist või verbaalset korrigeerimist või korrigeerib koera 
rihmast, loetakse võte mitte sooritatuks ja koerajuhti hoiatatakse. Juhtub sama asi mõne teise 
võtte juures samal rajal teist korda, diskvalifitseeritakse meeskond. Diskvalifikatsiooni annab 
kohtunik täpse, hästi kuuldava signaalina. Hindamine lõpetatakse koheselt ja meeskond 
kaotab kõik punktid. Kohtunik võib eemaldada meeskonna platsilt ja edasiselt võistluselt. 

Kõik koerad, kes oma agressiivsusega ohustavad teisi koeri või inimesi eemaldatakse 
võistluselt kas kohtuniku või korraldustoimkonna poolt. 

Korraldaja poolt määratud isik (võistlusejuht) võib võistluselt eemaldada kõik isikud, kes 
väljaspool võistlusringi karme kehalisi korrektuure kasutavad. Karm kehaline korrektuur on  
jõu kasutamine koerale valu tekitades. 

3. Miinuspunktid 
 
Kõigis klassides alustab võistluspaar 100 punktiga. Võistluspaar ei saa saada tulemuseks alla 
0 punkti. 
Järgmiste vigade eest annab kohtunik miinuspunkte. 
 
1 punkt 
 

a) Pingul rihm. 
b) Viltune asend istudes, lamades, seistes või tagurdades, rohkem kui 45°. 
c) Lühiajaline maapinna, rajatähistuste või isiku nuusutamine. Alternatiivina lühiajaline 

rajatähistuste puudutamine mõne muu kehaosaga, välja arvatud sabaga. 
d) Koer sooritab harjutusi aeglaselt või kahtlevalt. 
e) Puudulik koostöö kas koerajuhi või koera poolt. 
f) Koerajuhi viga. 
g) Võte sooritatakse rohkem kui 0,5 meetri kaugusel sildist (kui võtte juures ei ole nii ette 

nähtud). 
h) Koer liigutab end veidi mingis asendis (istudes, lamades, seistes). 

 
3 punkti 
 

a) Koerajuhi viga (nt koerajuht jääb seisma, sest ta ei tea, kuhu edasi minna, või peatub 
vales kohas). 

b) Asendist väljas (kui võtte juures ei ole nii ette nähtud: rohkem kui 0,5 meetrit 
koerajuhi ja koera vahel). 

c) Koer või koerajuht ajab ümber või astub peale koonusele või sildihoidjale, erandiks 
on, kui see juhtub koera sabaliputuse tõttu. 

d) Puudulik koostöö kas koerajuhi või koera poolt. 
e) Liigne füüsiline kontakt (nt koer hüppab koerajuhi peale või kraabib teda käpaga). 
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f) Koera rahutu asend (istudes, lamades, seistes). 
g) Koer laseb eseme lahti enne võtte lõppu. 

 
5 punkti 
 

a) Koer hüppab vastu tõket või tõmbab pulga maha. 
b) Liigne haukumine. 
c) Koerajuhi viga. 
d) Koer nuusutab toidukaussi või mänguasja, sooritades kaheksat. 
e) Koer nuusib suurema osa võtte ajast. 
f) Puudulik koostöö kas koerajuhi või koera poolt. 

 
10 punkti 
 

a) Koer toetub hüppel tõkkele. 
b) Ebakorrektselt sooritatud võte (koer ei võta õiget asendit või ei jää õigesse asendisse 

või sooritab koerajuht võtte valesti). 
c) Koerajuhi viga (nt koerajuht unustab raja, jookseb vales kohas, välja arvatud tõkke 

juures). 
d) Puudulik koostöö kas koerajuhi või koera poolt. 
e) Koer haarab toidukausi või mänguasja, sooritades kaheksat. 
f) Tõrge või tõkke kõrvalt minek. 

 
Üldmulje 
 
Kuni 10 miinuspunkti võib saada võistluspaari üldmulje eest. Punkte võetakse maha nt 
koostöö, töötahte, sujuvuse, rõõmu või sära puudumise eest. 
 
Diskvalifitseerimine 
 
Järgmiste vigade eest diskvalifitseeritakse võistluspaar ja punkte neile ei anta. Võistluspaar 
võib raja läbida ja hinnang kantakse protokolli. 

a) Koerajuht puudutab teadlikult koera. 
b) Koerajuht annab maiust või hoiab maiust/mänguasja võistlusplatsil olles nähtaval 

kohal. 
c) Koer on kontrolli alt väljas suurema osa rajast. 
d) Koer lahkub rajalt. 
e) Koer lahkub püsivusvõtte ruudust. 
f) Koer rahuldab rajal loomulikke vajadusi. 
g) Võistluspaar ei soorita võtteid õiges järjekorras. 
h) Võistluspaar ei soorita harjutust või möödub sildist, jättes võtte sooritamata. 

 
Võistluse katkestamine 

Koerajuht lööb koera või karistab koera muul viisil jõuliselt või kui koerajuht/koer käitub 
ebasobivalt 

10) Klasside jaotus ja üleminek 

Rallikuulekus on jaotatud viide klassi. 
 
Algklass 
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Avatud kõigile koertele, kes ei ole jätkuklassis startinud. Raja peab läbima jalutusrihmaga. 

Jätkuklass 

Avatud kõigile koertele, kellel on õigus algklassist üleminekuks, kuid kes ei ole startinud 
edasijõudnute klassis. Raja võib läbida  jalutusrihmaga või ilma. 
 
Edasijõudnute klass 
 
Avatud kõigile koertele, kellel on õigus jätkuklassist üleminekuks, kuid kes ei ole startinud 
meistriteklassis. 
 
Meistriteklass 
 
Avatud kõigile koertele, kellel on õigus edasijõudnute klassist üleminekuks. 
 
Veteranide klass 

Klassis võivad startida koerad  alates 8. eluaastast või füüsilise puudega koerad.  

Veteranide klassi raskus on võrreldav alg- või jätkuklasi raskusega.  

Veteranide klassi rajale ei määrata maksimumaega. Raja võib läbida jalutusrihmaga või ilma. 
Iga võtte juures võib korrata ühte käsku ilma, et see alandaks punkte. 

 
Üleminek 
 
Üleminekuõiguse saab võistluspaar, kellel on vähemalt kolm kvalifikatsioonitulemust või 
vähemalt üks tulemus  alates 95 punktist. Üleminek järgmisesse klassi võib toimuda järgmisel 
võistlusel. Koer, kes ei ole startinud järgmises klassis, võib alati samas klassis edasi võistelda. 

Kõik tulemused, kaasa arvatud üleminek, arvestatakse võistluspaari järgi. 

11) Erinõuded võistlusklassidele 
 
Starti ja finišit ei arvestata võtete arvu hulka. 
 
Algklass 
 
Rada läbitakse koeraga, kes on rihmastatud lõdvalt rippuva jalutusrihmaga. Rada peab 
koosnema 12–15 võttest. Maiust  ja/või paitamist võib kasutada premeerimiseks iga võtte ajal 
ja lõpus. 
 
Jätkuklass 
 
Rada läbitakse rihmastatud või rihmastamata koeraga. Rada peab koosnema 13–17 võttest. 
Vähemalt 5 võtet peab olema jätkuklassist. Rajal peab olema üks tõket sisaldav võte. Maiust 
ega paitamist premeerimiseks ei tohi kasutada. 
 
Edasijõudnute klass 
 
Rada läbitakse rihmastamata koeraga. Rada peab koosnema 15–17 võttest. Vähemalt 3 võtet 
peab olema jätkuklassist ja vähemalt 5 võtet edasijõudnute klassist, sealhulgas püsivusvõte 
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(edasijõudnute klass). Rajal peab olema üks tõket sisaldav võte.  Maiust ega paitamist 
premeerimiseks ei tohi kasutada. 
 
Meistriteklass 
 
Rada läbitakse rihmastamata koeraga. Rada peab koosnema 18–20 võttest. Vähemalt 3 võtet 
peab olema edasijõudnute klassist (kuid mitte püsivusvõte) ja vähemalt 5 võtet 
meistriteklassist, sealhulgas püsivusvõte (meistriteklass). Rajal peab olema kaks tõket 
sisaldavat võtet. Maiust ega paitamist premeerimiseks ei tohi kasutada. 

 

Veteranide klass 

Rada läbitakse rihmastatud või rihmastamata koeraga. Rada on võrreldav alg-ja jätkuklassi 
rajaga, kuid rajal ei tohi olla  tõket sisaldav võte. Maiust  ja/või paitamist võib kasutada 
premeerimiseks iga võtte ajal ja lõpus. 

12) Autasustamine 

Kõik võistluspaarid (koer ja koerajuht) stardivad 100 punktiga. Vigade eest rajal alandatakse 
punkte. Raja edukaks läbimiseks peab võistluspaar sooritama kõik võtted stardi ja finiši vahel, 
saavutades vähemalt 70 punkti ja mahtuma maksimaalaega. 

Kõrgeima punktisummaga võistluspaar võidab võistluse. Kui mitmel võistluspaaril on sama 
punktisumma, võidab raja kiiremini läbinud võistluspaar. Kui mõnel võistluspaaril on sama 
punktisumma ja sama raja läbimise aeg, jäävad nad mõlemad samale kohale.  

Auhinnad paneb välja võistluse korraldaja. 

Igas klassis annab korraldaja kvalifikatsiooniroseti või diplomi igale vähemalt 70 punkti 
saavutanud võistluspaarile, kes on sooritanud kõik võtted ja mahub maksimumaega.  

Kvalifikatsioonirosetid või diplomid:  

90-100 punkti, hinne „võrratu“ – punane rosett või diplomil punase roseti kujutis 

80-89 punkti, hinne „väga hea“ – sinine rosett või diplomil sinise roseti kujutis 

70-79 punkti, hinne „hea“ – kollane rosett või diplomil kollase roseti kujutis 

Korraldajal on õigus anda välja eriauhindu, näiteks: 

- ühe klassi päevavõitja 

- vanim või noorim osaleja 

- liikumisraskustega koerad 

Saavutatud kvalifikatsioon tuleb märkida võistluskaardile ja allkirjastada kohtuniku poolt. 

 


