
Töökoerad 
 
Võistluskategooriad: 

G. AASTA RAKEND 
H. AASTA HARRASTUSKOER 
 
Konkursi tingimused: 

Osaleda saavad kõik Eestis elavad FCI tõutunnistusega alaska malamuudid. Konkursil 
osalemiseks saadab(vad) koeraomanik(ud) täidetud vormikohase blanketi hiljemalt 31. jaanuaril 
AML-i e-postiaadressile alaska@malamuut.org 

Aunimetused „AASTA RAKEND“ ja „AASTA HARRASTUSKOER“ omistatakse AML-i poolt 

kord aastas. 

AML-i juhatus määrab komisjoni, kes kontrollib laekunud materjalide õigsust ja teeb 
kokkuvõtte, mis on konfidentsiaalne kuni avaldamise hetkeni. Iga konkursi lõikes järjestatakse 
kõik punkte saanud koerad või rakendid. Kõik tulemused avaldatakse AML-i kodulehel. Võitjate 

autasustamine toimub AML-i aasta esimesel üldkoosolekul. Autasustatakse igas kategoorias 
kolme parimat. Kõik osalejad saavad diplomi. Auhinnad saavad ainult AML-i liikmed. 

Kõigilt kelgukoeraspordialadelt on võimalik koguda punkte võrdselt. Kui võistluste korraldaja 
teeb ametliku eraldi arvestuse alaska malamuutidele või põhjamaiste kelgukoerte gruppile B (B – 

alaska malamuudid, gröönikoerad, samojeedikoerad), siis jaotatakse punktid selle arvestuse 
alusel. Kui arvestus on üldine või RNB (Registered Nordic Breed), siis lisandub täiendavalt 5 
punkti.  

 

G. AASTA RAKEND 

 

Punktiarvestuseks kvalifitseeruvad kõik rahvusvahelistel kelgukoeraspordi võistlusreeglitel 
põhinevad võistlused ja võistlusklassid, kui need korraldatakse avalikult ja nende toimumisest 

ollakse teadlikud. Konkursi arvestusse lähevad samal aastal saavutatud kuni viie parima 
võistluse tulemused.  
Rakend osaleb võistlusel alates kahekoera võistlusklassist, kõik koerad rakendis peavad olema 
alaska malamuudid. Rakendi arvuline koosseis peab olema muutumatu, küll aga on lubatud 

kasutada ühte asenduskoera kahe ja kolme koera rakendis, kahte asenduskoera nelja ja viie koera 
rakendis, kolme asenduskoera kuue ja seitseme koera rakendis jne. Asenduskoer on koer, keda 
saab rakendis kasutada algkoosseisu koera asemel, kellel on innaaeg, kes on parasjagu vigastatud 
või vajab muul põhjusel asendamist. Ühe võistluse kestel ei tohi koeri vahetada, aga erinevatel 

võistlusel võib osaleda vastavalt eelpoolt toodud süsteemile muutuva rakendikoosseisuga. 
Aunimetus omistatakse enim punkte kogunud rakendile.  

 

 



H. AASTA HARRASTUSKOER 
Punktiarvestuseks kvalifitseeruvad kelgukoeraspordi üksikalade (ühe koera võistlusklasside) 

tulemused. Arvestatakse kõiki kelgukoeraspordi ja koertekrossi võistlusi, kui need korraldatakse 

avalikult ja nende toimumisest ollakse teadlikud. Konkursi arvestusse lähevad samal aastal 

saavutatud kuni viie parima võistluse tulemused. Arvestatav minimaalne distantsi pikkus on 2 

km.  

Aunimetus omistatakse enim punkte kogunud koerale. 

 

PUNKTIDE ARVESTUS 

 
Põhipunktid 
1. koht 30 punkti 
2. koht 25 punkti 

3. koht 20 punkti 
4. koht 15 punkti 
5. koht 13 punkti 

6. koht 11 punkti 
7. koht 9 punkti 
8. koht 7 punkti 

9. koht 5 punkti 
10. koht 3 punkti 
11. ja iga järgmine koht 2 punkti 

Lisapunktid 

Iga sinust tahapoole jäänud võistleja (kaasa arvatud kõik, kes startisid, kuid katkestasid või 
diskvalifitseeriti) annab 1 lisapunkti. 

Tulemus MK etapilt annab 10 lisapunkti. 

Tulemus EM-ilt või MM-ilt annab 40 lisapunkti. 

Tulemus keskmaavõistlustelt annab 40 lisapunkti.  

Tulemus pikamaavõistlustelt annab 60 lisapunkti. 

Iga järgmine koer rakendis annab 5 lisapunkti (kahene rakend 0 punkti, kolmene 5, neljane 10 
jne). 

NÄITED: 
1. Koerakrossis 10. koht üldarvestuses (13 startijat) Läti meistrivõistlustelt, mis olid ühtlasi ka 
MK etapiks. Punktid: 3+5+10=18 punkti.  

2. Kahe koeraga suusatajaveos 3. koht (3 startijat) rahvusvaheliselt kelgukoerte võistluselt 

sprindidistantsil RNB arvestuses. Punktid: 20+5= 25 punkti. 

3. Kuue koeraga kelguveos 8. koht (9 startijat) keskmaavõistluselt Polardistance 160, grupp B. 
Punktid: 7+1+40+20=68 punkti. 


