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Vsem sodnikom za delo Iovskih psov

in Lovskim kinološkim društvom in klubom

Pravilnik za tekmovanje lovskih psov vseh pasem v vodnem delu

Spoštovani!

V prilogi vam pošiljamo Pravilnik za tekmovanje Iovskih psov vseh pasem v
vodnem delu, ki je bil potrjen s strani 00 KZS, 6. 9.2012.

Pravilnik je v elektronski obliki objavljen na spletni strani KZS.
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PRAVILNIK ZA TEKMOVANJE LOVSKIH PSOV VSEH PASEM
V VODNEM DELU .

Predgovor

Narava je Slovenijo bogato obdarila z vodnimi površinami; reke, potoke, jezera in bajerje najdemo
skoraj povsod po vsej naši Iepi domovini, kjer pa je voda je tudi vodna divjad.

Lov na vodno divjad, predvsem na raco mlakarico, je pri naših Iovcih zelo priljubljen, 0 èemer prièa
podatek, da je na Ieto odstreljenih veliko število rac mlakaric.

Lov na vodno divjad pa je praktièno nemogoè brez šolanega Iovskega psa, ki nam izsledi ranjeno raco
v Ioèju ali prinese mrtvo raco iz deroèe reke.

Pasemske grupe ptièarjev, šarivcev s prinašalci in vodnimi psi ter jamarjev imajo v svojih vzrejnih
pravilnikih preverjanje sposobnosti psov v vodnem delu.

Pogrešali pa smo samostojen pravilnik za vodno delo, po katerem bi tekmovale vse pasme Iovskih
psov, se med seboj primerjale in delile izkušnje.

Smisel pravilnika za tekmovanje Iovskih psov vseh pasem v vodnem delu ni ugotavlianie vzreine
vrednosti psov*, temveè popularizacija dela in prikaz sposobnosti Iovskih psov v vodnem delu in
spodbujanje vodnikov za šolanje Iovskih psov tudi v tej smeri.

*zato PNZ ni pogoj za udeležbo na preizkušnji,

Spfošna dofoèifa pravifnika

1. èlen

Pravilnik je namenjen vsem kinologom, ki se ukvarjajo z delom Iovskih psov, vsem društvom in
Ijubiteljskim klubom, ki družijo Iastnike Iovskih psov in Iovskim organizacijam, ki gospodarijo z
vodnimi površinami in potrebujejo izšolane Iovske pse za delo v vodi.

2. èlen

Na tekmi Iahko sodelujejo Iovski psi vseh pasem, ki imajo rodovnik priznan pri FCI.

Goneèe psice na tekmi smejo sodelovati, vendar opravljajo delo kot zadnje. 00 takrat pa naj bi bile v
avtu, oziroma stran od prireditv,e, da niso moteèe .
Organizator ima možnost zaostrili kriterij, tako da zahteva opravljeno višjo stopnjo delovne
preizkušnje.- Tudi psi z vzrejno prepovedjo Iahko tekmujejo.

3. èlen

Psi na tekmi Iahko tekmujejo samo na podlagi predhodne prijave na objavljen razpis. Prijava mora
imeti priloženo fotokopijo rodovnika. Tekma mora biti objavljena v koledarju kinoloških prireditev.
Organizator ima pravico omejiti število tekmovalcev po Iastni presoji.

4. èlen

Tekmo Iahko prirejajo vse Iovsko kinološke organizacije, ki so èlanice KZS. Prirejamo pa jo Iahko samo

v èasu Iovne dobe na raco mlakarico.



5. èlen

Tekma je Iahko Iokalna, državna ali mednarodna.-Za državno ali mednarodno tekmo naj bi imeli psi

opravljeno višjo stopnjo preizkušnje.
Na tekmi se rezultat vpiše v rodovnik, tekmuje pa se Iahko tudi za naziv državnega ali mednarodnega
prvaka, na osnovi razpisa.

6. èlen

Prireditelj je dolžan do!oèiti vodjo prireditve.
Vodja mora biti dober organizator, izkušen vodnik Iovskega psa ali kinološki sodnik. Vodja dogovarja
za nemoten potek tekme v skladu s tem pravilnikom in po PSD. Pritožbe na sodniško oceno ni.
Pritožbe na ostale nepravinosti rešuje delegat KZS v sodelovanju s sodnikom in pritožnikom. V
primeru preizkušnje Iokalnega znaèaja pritožbe rešuje vodja sodniškega zbora skupaj s pritožnikom
in še enim sodnikom. Kavcijo se doloèi pred tekmo.

7. èlen

Tekmo Iahko sodijo samo Iovsko kinološki sodniki, ki imajo opravljeno Iicenco za sojenje pasemskih
skupin, pri katerih je obvezna predmetna skupina vodno delo.

8. èlen

Na tekmi se Iahko tekmuje v posamezni in ekipni konkurenci, odvisno od razpisa.
Ekipa šteje tri tekmovalce.
Ekipa z najvišjim seštevkom toèk je zmagovalna ekipa.

9. èlen

Ocene, ki se podeljujejo za delo, so sledeèe

- odlièno
- prav dobro
- dobro
- zadostno
- pomanjkljivo
- nezadostno

40
4
3
2
1
0

Ocene 50 Iahko tudi poloviène, npr 3,5. Ocena 40 50 podeljuje za izjemno opravljeno delo v oteženih

razmerah. Sodniki jo morajo pi5menO utemeljiti.

lO. èlen

Psi se s pomoèjo tabele razvršèajo v 11. in 111. nagradni razred.

za 1. n.r. mora pes dobiti najmanj 52 toèk
za 11. n.r. mora dobiti najmanj 46 toèk
za 111. n.r. mora dobiti najmanj 23 toèk

Èe je veè psov uvršèenih v isti nagradni razred, se jih razvrsti po doseženem številu toèk. Pri istem
številu toèk v istem nagradnem razredu se razvrstitev doloèi po višji oceni za nos nato po starosti in

spolu (mlajši psi pred starejšimi,psice pred psi).

Pes, ki je dobil v enem predmetu oceno 0/ (razen pri odložljivosti in strelo mirnosti) kar pomeni
diskvalifikacija od nadaljnjega dela, ne more biti uvršèen v nagradni razred.



11. èlen

Organizator Iahko Ioèi tekmovalce na dve skupini, ptièarje ter ostale pasme. V vsaki skupini podeli
nagrade plasiranim tekmovalcem.

12. èlen

Vodna površina za izvajanje tekme v vodnem delu mora biti primerno velika in globoka ter porasla z
vodno vegetacijo. Lahko je to jezero, bajer ali poèasi tekoèa reka z mirnimi rokavi.

PRA VILNIK ZA OCENJEVANJE DELA

Na tekmi v vodnem delu za vse pasme Iovskih psov psi tekmujejo v sledeèih disciplinah:

šarjenje v vodi, porasli z Ioèjem brez race
sledenje izpušèene race v vodi z Ioèjem- ocena nosa
prinašanje izgubljene race iz vode
ubogljivost in vodljivost psa
odložljivost in strelo mirnost

1.
2.
3.
4,
5

1. Šarjenje v vodi, porasli z Ioèjem, brez race

Porašèeno vodno površino mora pes samostojno sistematièno preiskati, pri tem pa mora pokazati
veliko vztrajnosti in volje, da bi našel divjad.
Vodnik sme sam voditi psa z enega mesta s kretnjami in vidnimi znaki in ne preglasnimi povelji.
Glasna povelja, streljanje ali metanje kamenja v vodo zmanjšujejo oceno pri ubogljivosti.
Èe je vodna površina dovolj velika, naj šarjenje traja najveè lO minut.

Težavnostnifaktorje4.

2. Sledenje izpušèene race v vodi z Ioèjem

Sodnik raci zlepi Ietalna peresa z Iepilnim trakom, ki v vodi razpade in jo vrže nedaleè globoko v vodo
s kritjem. Teh priprav pes ne sme videti. Ko se raca skrije, vodnik izda enkratno povelje psu, Iahko pa
ga tudi mirno s kretnjami usmerja do nastrela race. Ko pes sled race prime, mora samostojno slediti
dah race po sveži sledi, posredovanje vodnika ni veè dovoljeno.
Pri tej disciplini morajo sodniki presoditi obèutljivost nosu, voljo do dela, vztrajnost sledenja race in

naèin prinašanja race.
Pes mora mrtvo raco brezpogojno prinesti in sesti pred vodnika ter raco pravilno oddati, vsako
odstopanje znižuje oceno. Vsakemu psu je potrebno zagotoviti Ioèeno mesto za šarjenje.
Èe raca pred psom ni bila streljana, moramo mrtvo raco vidno vreèi v vodo in ko je pes tik pred raco
preko njega ustreliti, za preizkus obèutljivosti na strel. Èe pes race v tem primeru ne prime, ne more

opraviti tekme.

Težavnostni faktor te discipline je 6

3. Prinašanje izgubljene race iz vade

Za to disciplino mora biti voda globoka in porasla z Ioèjem

Raco vržemo vsaj lO m v kritje, ali pa jo odvržemo iz èolna, ki se mora nato umakniti, da ne bi motil
psa pri delu. Vodnik pošlje psa po raco na enkratno povelje. Zaželeno je, da se pes pusti usmerjati in
voditi, vendar Ie na kretnje in gibe vodnika. Glasna povelja in razburjeno vpitje na psa zmanjšujejo

oceno v tej disciplini, Iahko pa tudi pri ubogljivosti. Uporaba pišèali je dovoljena.
Sodniki presojajo, koliko volje in želje ter znanja ima pes, ko išèe izgubljeno raco. Ko raco prime, je ne
sme stiskati in meèkati, na bregu se Iahko otrese, vendar race pes ne sme izpustiti; pred vodnika
mora sesti in raco oddati. Vsaka prej našteta napaka Iahko znižuje oceno.



Pri tej disciplini morajo sodniki obvezno meriti èas, ki traja od povelja vodnika psu pa do tedaj, ko pes
raco odda vodniku. Najdaljši dovoljen èas je 8 minut.

Težavnostnifaktorje4.

4. Ubogljivost in vodljivost psa

Sodniki spremljajo obnašanje vsakega psa skozi celotno tekmo, ne samo neposredno pri delu, temveè
tudi preko cele prireditve. Psi morajo biti mirni, ne smejo živèno cviliti ali celo Iajati, vsa opažanja si
morajo sodniki zabeležiti.
Pri preverjanju ubogljivosti je potrebno, da vodnik svojega psa vodi prosto vsaj lOO m, dela med hojo
kljuke, se ustavlja, hodi hitro in poèasi, tako da ga pes stalno spremlja ob Ievi nogi.

Težavnostni faktor je 3

5. Odložljivost s strelo mirnostjo

Na povelje vodnik psa odloži, se od njega oddalji vsaj 20 m, tako, da ga pes ne vidi.
PO krajšem èasu odda vodnik na povelje sodnika dva zaporedna strela. Pes mora ostati povsem miren
v danem položaju, ne sme zapustiti prostora, cviliti ali Iajati. Vse to zmanjšuje oceno.

- prost ali privezan, èe zapusti prostor je ocena 0, ni pa diskvalifikacija.

Težavnostni faktor prost
privezan

1
0

Najbolje je, da se ta disciplina preverja neposredno pred prinašanjem izgubljene race iz vode. Izvaja
se za vsakega psa samostojno. Uspeh pri oceni zmanjšuje tudi pretirano glasno vodenje psa in veliko
žvižganja vodnika. Pes mora biti za visoko oceno vodljiv na daljavo s kretnjami vodnika, tihimi povelji
in žvižgi.

Sojenje

Sodnike vabi organizator za že navedene pasemske grupe. Zaželeno je, da bi sodili vsi tisti sodniki,
katere pasme psov bi bile zastopane na tekmi.
Sodniki med seboj doloèijo vodjo sodniškega zbora.

Sojenje mora biti javno.
Sodniki morajo dosežen rezultat vpisati v rodovnik, vodnik mora dobiti potrjen ocenjevalni Iist. Ravno
tako morajo sodniki razvrstiti ekipni vrstni red. Vodja sodniškega zbora je odgovoren za toènost
podatkov vpisanih v rodovnik in ocenjevalni Iist, ter toènost ekipnih razvrstitev. Ob koncu tekme
mora vodja organizatorju oddati skupno sodniško poroèilo v pisni obliki.

Pravilnik je bil potrjen dne 6.9.2012 od UO KZS.


