PRAVILNIK
ZA »POLJSKO PREIZKUŠNJO« (PP) IN »ŠIRŠO
POLJSKO PREIZKUŠNJO« (ŠPP) PTIČARJEV

Ti dve preizkušnji načeloma uporabljamo samo za tiste pse, ki so
zamudili Jesensko zrejno preizkušnjo (JZP).
Psi, ki so opravili »PP« so dokazali lovsko uporabnost za lov na nizko poljsko
divjad. Tisti, ki so opravili »ŠPP«, so dokazali lovsko uporabnost za lov na nizko
poljsko divjad in vodno divjad, enako kot tisti, ki so opravili »JZP«.
Glede prirejanja in izvedbe preizkušenj smiselno uporabljamo določila od 1. do
15. člena Pravilnika za vsestransko uporabnostno preizkušnjo za pse ptičarje
(VUP).
Glede sojenja na teh preizkušnjah smiseino uporabljamo določila pravilnika
(VUP).
Preizkusni predmeti »Poljske preizkušnje« (PP):
A) POLJSKO DELO: (Pravilnik VUP § 63)
1.
2.
3.
4.

Nos(Prav.VUP § 64 in 65 pri ŠPP)
Iskanje (Prav. VUP § 66)
Stoja (Prav. VUP § 67-68)
Obnašanje pred divjadjo, vključno
natezanje (Prav. VUP § 69,85)
5. Delo na sledu v perut obstreljene jerebice
(fazana), vključno prinašanje (Prav. VUP
§ 70-73) ali prosto iskanje in prinašanje
ustreljene jerebice (fazana), ki je pes ni
videl pasti ali prinašanje jerebice (fazana)
po vlečki
6. vlečka zajca (Prav. VUP § 36-45, kar
velja za zajca)

Faktor
predmetne vrednosti
6
4
4
3
4
3
3
4

B) UBOGLJIVOST (Prav. VUP § 75-76)

Faktor
predmetne vrednosti

7. Hoja prosto ob nogi (VUP § 79)
8. Odložitev (VUP § 80)
9. Vodijivostnajermenu(VUP § 81)
10. Ubogljivost pri delu na polju (VUP § 83)
11. Strelomirnost (VUP § 84)
12. Obnašanje pred divjadjo a) odl. pern.
b) odb.dlk.
C) PRINAŠANJE (NAČIN)-(Prav. VUP § 88-89)

2
2
1
3
2
3
Faktor
predmetne vrednosti

13. Prinašanje zajca
14. Prinašanje pernate divjadi (jerebice,
fazana)
15. Sodelovanjez vodnikom (VUP § 93)
16. Veselje do dela(VUP § 93)

2
1

A + B + C skupno število točk za PP:
Predmeti »Širše poljske preizkušnje« (ŠPP)
Poleg predmetov »Poljske preizkušnje« (PP) obsega »Širša poljska
preizkušnja« (ŠPP) še sledeče predmete vodnega dela:

D) VODNO DELO (Prav. VUP § 58)
17. Šarjenje v globoki vodi z bogatim kritjem
(Prav.VUP § 59)
18. Prinašanje izgubljenega iz kritja
(Prav. VUP § 60)
19. Iskanje izgubljenega v globoki vodi z
bogatim kritjem (Pr.VUP § 61)
20. Način prinašanja (Prav. VUP § 88-89)
21. Ubogljivost pri vodnem delu (VUP § 82)
A + B + C + D skupno število točk za ŠPP:

Faktor
predmetne vrednosti
3
3
3
1
3

Lovsko uporaben pes mora v vseh zahtevanih predmetnih skupinah doseči za
vsak nagradni razred določene povprečne uspehe. Zato je za vsak nagradni
razred določeno najmanjše skupno število točk in najmanjše število točk za
posamezne predmetne skupine. Najmanjše število točk in najnižji pogoji za vse
tri nagradne razrede so navedeni v posebni »Preglednici za razvrstitev v
posamezne nagradne razrede«, na koncu tega pravilnika.
Razvrstitev psov znotraj posameznih nagradnih razredov razporedimo po vsoti
skupnega števila točk.
Vsak predmet se ocenjuje smiselno po pravilniku za VUP ptičarjev. Pri PP in
ŠPP je poudarek na šolanju, vendar naj se ne zanemarijo predmeti prirojene
zasnove.
Vsa določila v pravilniku VUP glede poročil in spričeval se smiselno uporabljajo
tudi za PP in ŠPP ter spričevalo: obr. P št. 9 in zbirnik.: obr. P št. 10 za
vsako pasmo posebej.
Za tolmačenje pravilnika za PP in ŠPP je pristojen Zbor sodnikov za ptičarje in
Zrejna komisija za ptičarje.
Ta pravilnik je bil sprejet na skupščini KZS 11.6.1988.

