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Koolitusaladega  seotud nõuded 

 

Ühiskonnakõlblikkusekatse (BH) 

Kui rahvusliku organisatsioonid nõuded seda ette näevad, tuleb koerajuhil esitada tõestus 
kirjaliku eksami läbimise kohta. Osaleda võivad kõik koerad tõust ja suurusest olenamata. 
Minimaalne vanus osalemiseks on 12 kuud. 
 
Koerad, kes ei saavuta BH katse A-osas (”BH katse koolitusplatsil”) nõutud 70% võimalikest 
punktidest, ei saa osa võtta katse B-osast (”BH katse liikluses”). Katse lõpus ei anta tulemust 
punktides, vaid kohtunik teeb teatavaks, kas katse on ”sooritatud” või ”mittesooritatud” ja 
annab hinde. Katse on sooritatud siis, kui A-osas saavutatakse vähemalt 70% võimalikest 
punktidest ja B-osas hindab kohtunik kõik harjutused piisavalt hästi sooritatuks.Kui ürituse 
korraldaja soovib, on kohtunikul lubatud siiski osalejad autasustamistseremoonial 
paremusjärjestusse panna. BH on eeltingimus kõikide käesolevas eeskirjas käsitletud 
koolitusalade sooritama pääsemiseks. BH katse uuesti sooritamiseks ei ole ajalisi piiranguid, 
kuid seda saab ühe eksamiürituse (mitmepäevase) raames sooritada ainult ühel korral. Iga 
BH katse tulemus, olenemata katse sooritamisest, tuleb kanda koera võistlusraamatusse. 
 

Soorituste kirjeldus: Ühiskonnakõlblikkusekatse koos liiklusosaga 

 
BH test ei sisalda paugukatset.  
Harjutuste  nõuded on analoogsed kuulekuse üldosas kirjeldatud nõuetele.  
Rihmaga kõrvalkäik   15 punkti 
Rihmata kõrvalkäik    15 punkti 
Märkus: Eraldi nõuded BH-le kuulekuse üldosas 
Istuma jäämine    10 punkti 
Märkus: Eraldi nõuded BH-le kuulekuse üldosas 
Lamama jäämine ja juurdetulek 10 punkti 
Märkus: Eraldi nõuded BH-le kuulekuse üldosas 
Lamamine häiritud olukorras  10 punkti 
 

BH katse liikluses 

Üldine informatsioon 

Järgnevad harjutused viiakse läbi sobivas avalikus piirkonnas väljaspool koolitusplatsi. 
Kohtunik määrab koos peakorraldajaga kindlaks selle, kus ja kuidas avatud liiklusruumis 
(teed, tänavad või platsid) harjutused läbi viiakse. Katse läbiviimine ei tohi segada 
tavainimeste liiklemist.  B-osa läbiviimiseks peab olema varutud piisavalt aega. Koerte arvu 
tõttu ei tohi eksami nõudeid lihtsustada. B-osa harjutuste eest punkte ei anta. Tulemuse 
saamine sõltub sellest, millise üldmulje jätab koera suhtumine liiklusesse/inimestesse. 
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Järgnevalt kirjeldatud harjutused on soovituslikud ja kohtunik võib neid sobitada 
olemasolevate tingimustega. Kohtunikul on ebaselgete hindamisjuhtude korral õigus 
harjutusi korrata või varieerida. 
 

Katse kulg 

(Järgnevad on miinimumnõuded ning rahvuslik kennelorganisatsioon võib neid täiendada). 

Kohtumine inimrühmaga 

Kohtuniku märguandel alustab koerajuht koos rihma otsas oleva koeraga liikumist 
ettenähtud tänavaosa kõnniteel. Kohtunik järgneb koerale sobival kaugusel. 
Koer peab lõdva rihma otsas innukalt koerajuhiga kaasa liikuma, püsides tema vasakul küljel, 
õlg kohakuti koerajuhi põlvega. Koer peab mööduvatesse inimestesse ja liiklusvahenditesse 
suhtuma ükskõikselt. 
Selle harjutuse ajal jookseb koerajuhi eest läbi jooksja (kokkulepitud abiline). Koer peab 
suhtuma jooksjasse ükskõikselt ja rahulikult. 
Seejärel liiguvad koerajuht ja koer läbi hajutatult seisva, vähemalt 6 inimesest koosneva 
inimrühma. Üks inimestest kõnetab koerajuhti ning tervitab teda kättpidi. Koer peab 
koerajuhi käskluse peale tema kõrvale istuma või lamama ja olema vestluse ajal rahulik. 

Kohtumine jalgratturiga 

Koerajuht liigub rihma otsas oleva koeraga mööda teed. Neile läheneb selja tagant jalgrattur 
(kokkulepitud abiline), kes helistab möödumisel rattakella. Jalgrattur sõidab edasi, pöörab 
seejärel koerajuhist ja koerast eemal olles ümber ning sõidab koerale ja koerajuhile vastu, 
helistades veelkord rattakella. Möödasõidul peab jälgima, et koer jääks jalgratturi ja 
koerajuhi vahele. Rihma otsas olev koer peab jalgratturisse ükskõikselt suhtuma.  

Kohtumine autodega 

Koerajuht möödub rihma otsas oleva koeraga mitmest autost. Sel ajal käivitatakse üks auto, 
teise auto juurde jõudes lüüakse selle uks kinni. Koerajuht ja koer jätkavad liikumist. Nende 
kõrval peatub auto. Auto aken tehakse lahti ning koerajuhilt küsitakse midagi. Koer peab sel 
ajal koerajuhi käskluse peale istuma või lamama. Koer peab suhtuma autodesse ja 
liiklushelidesse rahulikult ja ükskõikselt.  

Kohtumine jooksjatega või rulluisutajatega 

Koerajuht liigub rihma otsas oleva koeraga mööda vähese liiklusega teed. Neist möödub 
vähemalt kaks tagantpoolt tulevat jooksjat (kokkulepitud abilised), ilma et nad oma tempot 
muudaksid. Kui jooksjad on kaugenenud, sörgib koerale ja koerajuhile vastu veel üks jooksja, 
kes möödub neist tempot muutmata. Koer ei pea korrektselt koerajuhi kõrval käima, kuid ta 
ei tohi häirida mööduvaid ega vastutulevaid inimesi. Koerajuht võib jooksjate möödumise 
ajaks käskida koera istuma või lamama. Jooksjate asemel võib koerast ja koerajuhist 
mööduda kummaski suunas ka üks või kaks rulluisutajat. 
 
Kohtumine teiste koertega 
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Koer peab käituma rahulikult, kui temast möödub teine koer koos koerajuhiga. Teine koer ja 
koerajuht võivad läheneda selja tagant või tulla vastu. Koerajuht võib korrata käsklust 
kõrvalpüsimiseks või käskida koeral teise koera möödumise ajal istuda või lamada. 

Koera käitumine liikluse keskele lühiajaliselt rihmastatuna üksijäetuna ja suhtumine 

teistesse loomadesse 

Kohtuniku märguandel liigub koerajuht koos rihma otsas oleva koeraga keskmise 
liiklustihedusega tänava kõnniteel. Mõne aja pärast jääb koerajuht kohtuniku märguandel 
seisma ja kinnitab koera jalutusrihma aia, posti või muu taolise külge. Koerajuht lahkub 
koera nägemisulatusest, sisenedes poodi või majja. Koer võib seista, istuda või lamada. Ajal, 
mil koerajuht on ära, möödub koerast inimene (kokkulepitud abiline) koos rihma otsas oleva 
koeraga umbes viie sammu kauguselt. Üksijäetud koer peab käituma rahulikult kogu 
koerajuhi äraoleku aja. Ta peab laskma teisel koeral (kes ei tohi haukuda) mööduda, ilma et 
ta käituks ründavalt (tugev rihma tirimine, pidev haukumine). Kohtuniku märguandel toob 
koerajuht koera ära. Märkus: On eksamit hindava kohtuniku otsustada, kas iga koer sooritab 
terve liiklusosa (“B”) järjest või sooritavad kõik koerad ühe elemendi ning siirduvad seejärel 
järgmisesse kohta edasi järgmist elementi sooritama. 
 
 
 
 


