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Start 
Siit algab rada.  
Stardiasend sildi juures: koerajuht seisab, koer istub juhi 
vasakul käel. 
Koer vabastatakse rihmast vahetult enne võistlusplatsile 
astumist (ei käi algklassi kohta).  

 

Finiš 

Finiš 
Siin lõpeb rada. 
Koer tuleb rihmastada kohe pärast platsilt lahkumist ja 
alles väljaspool platsi võib maiuse või mänguasja välja 
võtta. 
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Peatus. Istu. 

Istu 
Koerajuht peatub ja koer istub koerajuhi kõrvale. Kui koer 
on istunud, jätkab võistluspaar liikumist. 
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Peatus. Istu, lama 

Istu, lama 
Koerajuht peatub ja koer istub koerajuhi kõrvale. 
Koerajuht annab koerale käskluse „Lama“. Kui koer on 
lamama läinud, jätkab võistluspaar liikumist.  

103 

Pööre paremale 

Pööre paremale 
Võistluspaar pöörab 90° paremale. 
Koer peab koerajuhile pöördel järgnema.  
Pööre tuleb sooritada sujuva, tiheda kaarena või paigal. 

104 

 
Pööre vasakule 

Pööre vasakule 
Võistluspaar pöörab 90° vasakule. 
Koer peab koerajuhile pöördel järgnema.  
Pööre tuleb sooritada sujuva, tiheda kaarena või paigal. 
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Ümberpöörd paremale 

Ümberpöörd paremale 
Võistluspaar pöörab 180° ümber, paremale poole.  
Koer peab koerajuhile pöördel järgnema.  
Pööre tuleb sooritada sujuva, tiheda kaarena või paigal. 
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Ümberpöörd vasakule 

Ümberpöörd vasakule 
Võistluspaar pöörab 180° ümber, vasakule poole.  
Koer peab koerajuhile pöördel järgnema.  
Pööre tuleb sooritada sujuva, tiheda kaarena või paigal. 
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270° paremale 

270° paremale 
Võistluspaar pöörab 270° paremale. 
Koer peab koerajuhile pöördel järgnema.  
Pööre tuleb sooritada sujuva, tiheda kaarena või paigal. 
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270° vasakule 

270° vasakule 
Võistluspaar pöörab 270° vasakule. 
Koer peab koerajuhile pöördel järgnema.  
Pööre tuleb sooritada sujuva, tiheda kaarena või paigal. 
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360° paremale 

360° paremale 
Koer peab koerajuhile pöördel järgnema. 
Ring tuleb sooritada ümaralt, sujuvalt ja tihedalt või 
paigal. 
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360° vasakule 

360° vasakule 
Koer peab koerajuhile pöördel järgnema. 
Ring tuleb sooritada ümaralt, sujuvalt ja tihedalt või 
paigal. 
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Istu ette, paremalt kõrvale, 
edasi 

Istu ette, paremalt kõrvale, edasi 
Koerajuht peatub, koer juhitakse koerajuhi ette.  
Koer istub näoga koerajuhi poole. 
Kui koer on istunud, juhitakse ta koerajuhi vasakule käele 
kõrvalasendisse, pöörates paremalt poolt ümber 
koerajuhi.  
Võistluspaar jätkab liikumist, enne kui koer jõuab istuda. 
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Istu ette, vasakult kõrvale, 
edasi 

Istu ette, vasakult kõrvale, edasi 
Koerajuht peatub, koer juhitakse koerajuhi ette.  
Koer istub näoga koerajuhi poole. 
Kui koer on istunud, juhitakse ta koerajuhi vasakule käele 
kõrvalasendisse. Kui koer on jõudnud tagasi koerajuhi 
kõrvale, näoga liikumissuunas, jätkab võistluspaar 
liikumist, enne kui koer jõuab istuda. 
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Istu ette, paremalt kõrvale, 
istu 

Istu ette, paremalt kõrvale, istu 
Koerajuht peatub, koer juhitakse koerajuhi ette. 
Koer istub näoga koerajuhi poole. 
Kui koer istub koerajuhi ees, juhitakse ta koerajuhi 
vasakule käele kõrvalasendisse istuma, pöörates paremalt 
poolt ümber koerajuhi. 
Seejärel jätkab võistluspaar liikumist. 
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Istu ette, vasakult kõrvale, 
istu 

Istu ette, vasakult kõrvale, istu 
Koerajuht peatub, koer juhitakse koerajuhi ette. 
Koer istub näoga koerajuhi poole. 
Kui koer istub koerajuhi ees, juhitakse ta koerajuhi 
vasakule käele kõrvalasendisse istuma. 
Seejärel jätkab võistluspaar liikumist. 
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Aeglane tempo 

Aeglane tempo 
Võistluspaar kõnnib aeglaselt kuni tempomuutuse sildini 
või finišini. 
Nii koerajuhi kui koera tempomuutus peab olema 
märgatav. 
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Joostes 

Joostes 
Võistluspaar liigub joostes kuni tempomuutuse sildini või 
finišini. 
Nii koerajuhi kui koera tempomuutus peab olema 
märgatav. 
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Normaaltempo 

Normaaltempo 
Võistluspaar jätkab liikumist normaaltempoga, kiirelt, 
kuid loomulikult. 
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Samm paremale 

Samm paremale 
Võte sooritatakse pärast silti. 
Otse liikudes astub võistluspaar diagonaalsammu 
paremale ette ja jätkab liikumist ilma peatumata, liikudes 
mööda uut paralleelset sirget. 
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Spiraal paremale 

Spiraal paremale 
Võistluspaar liigub paremal käel asuvatest koonustest 
mööda, tehes ringi kõigepealt ümber 3 koonuse, seejärel 
2 ja lõpuks 1 koonuse.  
Silt paigutatakse esimese koonuse kõrvale või ette. 
Koonused seisavad reas ja nende vaheline kaugus on 1,8 –
2 meetrit. 
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Spiraal vasakule 

Spiraal vasakule 
Võistluspaar liigub vasakul käel asuvatest koonustest 
mööda, tehes ringi kõigepealt ümber 3 koonuse, seejärel 
2 ja lõpuks 1 koonuse. 
Silt paigutatakse esimese koonuse kõrvale või ette. 
Koonused seisavad reas ja nende vaheline kaugus on 1,8 –
2 meetrit. 
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Ühekordne slaalom 

Ühekordne slaalom 
Slaalomisse sisenemine toimub nii, et esimene koonus 
jääb võistluspaarist vasakule. Võistluspaar liigub koos 
koonuste vahelt läbi, nagu nooled näitavad. Silt 
paigutatakse esimesest koonusest paremale või selle ette. 
Reas on 4-5 koonust ja nende vaheline kaugus on 1,8 – 2 
meetrit.  
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Topeltslaalom 

Topeltslaalom 
Slaalomisse sisenemine toimub nii, et esimene koonus 
jääb võistluspaarist vasakule. Võistluspaar liigub koos 
koonuste vahelt läbi, nagu nooled näitavad, ning liigub 
samamoodi teistpidi tagasi. Silt paigutatakse esimesest 
koonusest paremale või selle ette. Reas on 4-5 koonust ja 
nende vaheline kaugus on 1,8 – 2 meetrit. 
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Istu, 1, 2, 3 sammu edasi 
Koerajuht peatub. Koer istub koerajuhi kõrvale.  
Võistluspaar astub ühe sammu edasi, koerajuht peatub ja 
koer istub koerajuhi kõrvale. 
Võistluspaar astub kaks sammu edasi, koerajuht peatub ja 
koer istub koerajuhi kõrvale. 
Võistluspaar astub kolm sammu edasi, koerajuht peatub 
ja koer istub koerajuhi kõrvale.  
Võistluspaar jätkab liikumist otse edasi. 
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Istu ette, 1, 2, 3 sammu tagasi 
Koerajuht peatub ja koer juhitakse koerajuhi ette. Koer 
istub näoga koerajuhi poole.  
Kui koer istub, astub koerajuht ühe sammu tagasi, koer 
liigub kaasa ja istub koerajuhi ette, näoga koerajuhi poole.  
Kui koer istub, astub koerajuht kaks sammu tagasi, koer 
liigub kaasa ja istub koerajuhi ette, näoga koerajuhi poole.  
Kui koer istub, astub koerajuht kolm sammu tagasi, koer 
liigub kaasa ja istub koerajuhi ette, näoga koerajuhi poole. 
Seejärel valib koerajuht, kas koer tuleb algasendisse 
paremalt poolt ümber koerajuhi või otse vasakule. Kui 
koer on uuesti koerajuhi kõrval, näoga liikumissuunas, 
jätab võistluspaar liikumist, ilma et koer istuks.   
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Lama 

Lama 
Koerajuht peatub ja annab samal ajal koerale käskluse: 
„lama“, ilma et koer eelnevalt istuks. Seejärel jätkab 
võistluspaar liikumist. 
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Istu, joostes 

Istu, joostes 
Võistluspaar peatub ja koer istub, seejärel liigub 
võistluspaar joostes kuni uue tempomuutuse sildini või 
finišini. 
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Ümberpöörd, koer tagant 

Ümberpöörd, koer tagant 
Koerajuht pöörab ümber suunaga koera poole, koer 
pöörab koerajuhi selja tagant. Pööre tuleb sooritada 
sujuva, tiheda kaarena või paigal. Võtte sooritavad koer ja 
koerajuht korraga. 
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Istu, ring ümber koera 
Koerajuht peatub ja koer istub koerajuhi kõrvale. 
Koerajuht liigub seejärel ringi ümber koera, alustades 
koera eest. Koerajuht peatub istuva koera kõrval, enne 



Istu, ring ümber koera kui võistluspaar jätkab liikumist.  
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Istu, lama, ring ümber 
koera 

Istu, lama, ring ümber koera 
Koerajuht peatub ja koer istub koerajuhi kõrvale. 
Koerajuht paneb koera lamama. Koerajuht liigub seejärel 
ringi ümber koera, alustades koera eest. Koerajuht 
peatub lamava koera kõrval, enne kui võistluspaar jätkab 
liikumist.  
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Istu, seisa 

Istu, seisa 
Koerajuht peatub ja koer istub koerajuhi kõrvale. 
Koerajuht annab koerale käskluse „seisa“. 
Kui koer tõuseb seisma, jätkab võistluspaar liikumist. 

 

 


