
PRAVILNIK ZA POLJSKO PREIZKUŠNJO ANGLEŠKIH PTIČARJEV (PPA) 
 
1. Namen preizkušnje 
Pri tej preizkušnji naj bi angleški ptičarji pokazali delo pred strelom v stilu, tipičnem za pasmo. Opravljajo 
jo lahko angleški ptičarji brez omejitev glede na starost in jo lahko izvajamo kot iskanje v paru ali kot 
samostojno iskanje. Je uporabnostna preizkušnja, in psi, ki jo opravljajo, so dokazali lovsko uporabnost za 
lov na pernato divjad pred strelom. 
Glede prirejanja in izvedbe preizkušnje smiselno uporabljamo določila Pravilnika za VUP. 
Za tolmačenje pravilnika za PPA sta pristojna Zbor sodnikov za ptičarje in Vzrejna komisija za ptičarje. 
 
2. Izvedba preizkušnje 
Vodniki morajo ob prijavi povedati h kateri obliki preizkušnje pristopajo (v paru ali samostojno iskanje). V 
primeru samostojnega iskanja odpade predmet sekundiranje. 
Sodniška grupa lahko v enem dnevu oceni največ 6 psov, oz. 6 parov. Pri iskanju v paru ne smeta biti 
vodnika v nobenem trenutku več kot 50 metrov narazen. Vsak pes (oz. par) ima v prvem krogu na voljo za 
iskanje 15 do največ 20 minut. V nadaljnih krogih odloča o tem sodnik. Vsak pes (par) ima ob začetku 
iskanja prosto minuto. V tem času napravljene napake ne vplivajo na oceno psa. V kolikor pri iskanju v 
paru eden od psov napravi izključitveno napako, lahko drugi pes ob dovoljenju sodnika dokonča začeto 
delo sam. 
 
3. Predmeti, ki se preizkušajo 
Pri PPA bodo preizkušeni naslednji obvezni predmeti: 

3.1. Nos 
Vzrejna vrednost psa je odvisna predvsem od kvalitete nosu. Kaže se, kadar pes pogosto in na 
veliko razdaljo najde divjad ter občasno nakazuje mesta daha po divjadi. 

 3.2. Način iskanja 
Pes mora iskati načrtno in živahno ter se prilagajati vetru. Širina iskanja mora ustrezati terenu, 
vendar pes ne sme izgubiti stika z vodnikom in ne sme preskočiti divjadi. Široko iskanje z 
manjišimi napakami moramo oceniti bolje kot ozko iskanje brez napak. 

 3.3. Hitrost in vzdržljivost 
Pes mora iskati vztrajno in tipično za svojo pasmo. Prednost dajemo sproščenemu in tekočemu 
galopu. Z oceno nezadovoljivo moramo oceniti iskanje v trapu. 

 3.4. Drža glave 
Drža glave mora biti tipična za pasmo in prilagojena razmeram (vreme, teren, veter), nikakor pa ne 
sme kazati proti tlem. 

 3.5. Stoja 
Pes se mora na najdeno in ležečo divjad, ki ne beži, postaviti v stojo ali prežo, ki mora biti trdna. 
Šteje se samo stoja na divjad, po možnosti pernato, kot napako pa ne smemo šteti, če pes ne stoji 
na dlakasto divjad. V kolikor pes stoji, ga lahko vodnik pripne šele, ko je divjad dvignjena. Ob 
trdno ležeči divjadi mora pes skupaj z vodnikom divjad dviginiti. 

 3.6. Poslušnost 
Poslušnost se kaže v splošnem obnašanju psa in je osnova za njegovo lovsko uporabnost. 
Poslušnost brez vpliva divjadi se kaže v tem, da pes ukaze svojega vodnika (tako slišne kot vidne) 
voljno in takoj izpolni. 

 
Dodatni predmeti, ki jih lahko preizkusimo v okviru PPA: 
 3.7. Natezanje 

V primeru, da se divjad odmika, mora pes pokazati natezanje. Kadar vodnik pride do psa, ki stoji 
na divjad, jo mora pes na enkraten ukaz dvigniti. Večkratno ponavljanje ukaza se smatra za 
napako. 

 3.8. Sekundiranje 
Sekundiranje mora biti spontano in brez vpliva vodnika. Kadar pes jasno sekundira, ga lahko 
vodnik dodatno vzpodbuja, ne da bi pri tem motil drugega psa, ki dela z njim v paru. Pes sme 
nadaljevati z iskanjem na ukaz vodnika, oziroma ko z iskanjem nadaljuje tudi drug pes. Vodnik 
lahko psa, ki sekundira pripne na ukaz sodnika. 
 



3.9. Strelomirnost 
Kadar se pred psom dvigne pernata divjad, moramo ob tem ustreliti v zrak. Strelomirnost se oceni 
z najvišjo oceno, kadar pes na stel ne reagira. Vsaka reakcija psa vpliva na oceno glede na njeno 
moč. Če vodnik psa po strelu ne more odpoklicati, je ocena nezadovoljivo. 
3.10. Mirnost na dlakasto divjad 
Če začne pes goniti dlakasto divjad, ga mora vodnik takoj odpoklicati. Ocena je odvisna od 
dejavnosti vodnika. V kolikor psa ni mogoče odpoklicati, mora biti ocena nezadovoljivo. 
3.11. Obnašanje ob odleteli pernati divjadi 
Če začne pes goniti odletelo pernato divjad, ga mora vodnik takoj odpoklicati. Ocena je odvisna 
od dejavnosti vodnika. V kolikor psa ni mogoče odpoklicati, moramo to oceniti z oceno 
nezadovoljivo. 

 
4. Ocenjevanje 
Pri ocenjevanju posameznih predmetov veljajo naslednji faktorji in nagradni razredi: 
 

Predmet Faktor 1.n.r. 2.n.r. 3.n.r. 
Nos 4 prav dobro dobro zadostno 
Način iskanja 4 prav dobro dobro zadostno 
Hitrost in vzdržljivost 3 prav dobro dobro zadostno 
Drža glave 2 prav dobro dobro zadostno 
Stoja 3 prav dobro dobro zadostno 
Poslušnost 1 prav dobro dobro zadostno 
 
V kolikor preizkušamo dodatne predmete, morajo za razvrstitev v nagradne razrede psi doseči najmanj 
naslednjo oceno: 
 

Predmet 1.n.r. 2.n.r. 3.n.r. 
Natezanje prav dobro dobro zadostno 
Sekundiranje prav dobro dobro zadostno 
Mirnost pred dlakasto 
divjadjo 

prav dobro dobro zadostno 

Obnašanje ob odleteli 
pernati divjadi 

prav dobro dobro zadostno 

Strelomirnost prav dobro dobro zadostno 
 
Pri razvrščanju znotraj nagradnega razreda in v primeru enakega števila točk smiselno uporabljamo 
določila Pravilnika za VUP. 
 
5. Diskvalificirati moramo pse, ki: 

1. imajo nestabilen značaj, so rokoplahi ali kažejo strah pred divjadjo, 
2. so neposlušni ob stiku z bežečo divjadjo, oziroma po strelu, 
3. trikrat stojijo »v prazno«, oziroma dvakrat preskočijo divjad, 
4. ovirajo in motijo partnerja pri iskanju v paru ter brez razloga ne sekundirajo, 
5. ne pokažejo natezanja za odmikajočo divjadjo. 

 
6. Spričevala in poročila 
Vsa določila iz Pravilnika za VUP glede poročil in spričeval se smiselno uporabljajo tudi za PPA. 
Spričevalo je priloga tega pravilnika. 
 
7. Veljavnost pravilnika 
Ta pravilnik je sprejel Zbor sodnikov za ptičarje dne 27.02.1999 in stopi v veljavo takoj po objavi v 
uradnem glasilu Kinološke zveze Slovenije. 
 
Priloga: 
∼ obrazec za PPA 
 



 


