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MEDNARODNA PRAVILA ZA 
POLJSKE PREIZKUSE 

 
 

(‘FIELD TRIALS’)  

ZA PRINAŠALCE 

(skupina FCI VIII/1) 

(Angleški način) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Člen 1. 
Pes prinašalec je nujni pomočnik lovsu pri lovu. Namen the preizkusov je izbrati najboljše pse, ki imajo 
prave sposobnosti za najdbo divjadi, dober temperament, dobre sposobnosti ocene lokacije padca divjadi 
(‘markiranje’), dobro uporabljajo nos, kažejo pobudi / zanimanje in imajo mehak ugriz.  
Vodenje je treba obravnavati kot nepogrešljivo dopolnitev the lastnosti. Pes mora biti miren (pod 
samokontrolo, ‘steady’) ob hoji poleg ali na stojišču, in pripralvjen ubogati navodila vodnika, ko ga pošlje po 
divjad, kar velja tudi, kadar pes ni mogel videte lokacije padca divjadi (kadar ni mogel markirati).    

 
ORGANIZACIJA 
Člen 2. 
V skladu z odločitvami FCI na srečanju leta 1976 v Innsbrucku (“FCI bo dodelila CACIT samo na 
preizkušnjah, na katerih se uporablja živa divjad”) se lahko preizkušnje za pridobitev naslova CACIT 
izvaja z divjadjo, ki na dan preizkupnje ni bila kakorkoli manipulirana.  
Vedno mora biti najvišja prioriteta etika. Divjad mora biti ustreljena v času uradnega lova na dan 
preizkupnje, ob prisotnosti psov. Vodni test se lahko izvede kot umetni test (člen 16). Mednarodni 
poljski preizkus (FT) je potrebno organizirati v času lovne dobe za malo divjad. 

 
NASLOVA CACIT NI MOGOČE PODELITI NA TESTIH, NA KATERIH SE UPORABLJA HLADNA DIVJAD. 

 
Člen 3. 
Preizkušnje orgfanizirajo društvo, ki so članice državne zveza, ki jo priznava FCI.  
Organizatorji v dogovoru z lastniki / upravljalci lovišča poskrbijo za vse potrebno, da se te preizkušnje 
lahko uspešno izvedejo. Poskrbijo za upoštevanje the pravil.   
Strelce določi organizacijski odbor ali gostitelj v lovišču. 

 
Člen 4. 
Te preizkušnje se lahko organizira bodisi med pogonom, pri katerem psi sedijo/čakajo na stojišču, ali med 
brakado, ko psi hodijo ob nogi vodnika v vrsti/strelcih, kakor tudi v vodi (člen 16).   
a) Pri hoji v vrsti (‘walk-up’) se sodniki, v vrsto poklicani vodniki s psi in strelci / lovci (vsaj po eden na 

sodnika) pomikajo naprej v vrsti. Ko strelci ustrelijo divjad, se vrsta ustavi in na sodnikovo povelje 
vodnik pošlje psa, da divjad najde in jo prinese. 

b)  Pri pogonu sodnik razpostavi pse, tako da imajo najboljšo možnost markirati (videte lokacijo 
padca) ustreljeno divjad. Če je vsa ustreljena divjad mrtva, se pse pošlje ponjo ob zaključku 
pogona. Če je divjad ranjena / zastreljena, pa je priporočjivo, da sodnik pošlje psa takoj po 
strelu. 

c) V naznanilu tekmovanja mora biti navedeno, če je vključeno vodno delo, ali če morajo tekmovalci 
sami zagotoviti potrdilo v skladu s členom 16 the pravil.  

 
IZVEDBENI UKREPI 
Člen 5. 
Glede izvedbenih ukrepov ostajajo pravilniki v vsaki državi veljavni, v kolikor niso v nasprotju s pravil FCI.  

 
PRIJAVE  
Člen 6. 
V tekmovanjih lahko sodelujejo samo čistokrvni psi, ki so najavljeni v program, v kolikor imajo s strani FCI 
veljaven rodovnik ali rodovnik države, ki je pridružena FCI.  

 

Na preizkušnjah CACIT lahko tekmujejo psi, starejši od osemnajst (18) mesecev in en (1) dan. Kljub temu 
pa se lahko sodelovanje po potrebi lahko omeji na podlagi že pridobljenih priznanj (predhodno 
pridobljenih nazivov) in pod pogojem, da:  
a)  So bile vse omejitve predhodno objavljene v programu tekmovanj. 
b)  Takih tekmovanj z omejenim številom udeležencev je lahko največ 1 od 3, glede na skupno letno 

število preizkušenj za dosego CACIT. 



 
 

Člen 7. 
Zaradi pomanjkanja divjadi v Evropi lahko vsaka država po lastni presoji omeji preizkušnje CACIT glede na 
gostoto divjadi na svojem teritoriju, v kolikor je opomba o tem pravilu omejitve zapisana predhodno v 
program tekmovanja.  

 
Člen 8. 
Prijave je potrebno poslati sekretariatu, ki ga imenuje organizacijski odbor, v časovnih okvirih, določenih v 
programu preizkušnje.  
Organizacijskim odborom se  svetuje, da zaprejo registracijo – obrazec za prijavo s programom, s 
povzetkom svojih zahtev za žrebanje štartne liste (dnevni program), kot npr. uradna imena psa in klicno ime 
- pasma in spol - rodovnik - številka delovne knjige - datum rojstva - ime staršev - ime vzreditelja - imena in 
naslovi lastnikov in vodnikov. 

 
ZAVRNITEV PRIJAVE – IZKLJUČITEV PSA 
Člen 9. 
a)  Psi, ki pripadajo osebi, ki je izključena iz FCI, ali je dolžna organizaciji, ki je prikljjučena FCI, kakršnokoli 
vsoto denarja iz kakršnegakoli razloga, nimajo pravice tekmovati ali so izključeni.  
b)  Prisotnost gonečih psic je strogo prepovedana.  
c)  Časovna omejitev prijav: Nobena prijava ne bo sprejeta po zaprtju prijav  . 
d)  Prijavnine se ne vrača, razen v primeru odjave vsaj 5 dni pred tekmovanjem.  
e)  Prijave so veljavne samo, če jih spremlja plačilo prijavnine. Udeleženci iz drugih držav kot države 

organizatorke lahko plačajo prijavnino na licu mesta pred začetkom preizkušnje. To velja za vse 
prijalvjene pse, če so prisotni ali ne, razen odjav, navedenih v točki d).  

f)   Po zaključku prijav ni več mogoče spreminjati štartne liste.  
g)  Nevarni psi, psi, ki imajo kužne bolezni, monorhidi ali kriptorhidi psi, psi, katerih lastniki so člani klubov ali 

društev, ki niso priznani s strani FCI, ne morejo tekmovati. 

 
PRESTAVITEV ALI ODJAVA TEKMOVANJA  
Člen 10. 
Kadar se iz opravičljivih vzrokov organizacijski odbor odloči, da bodo datumi FT spremenjeni, mora o 
spremembi obvestiti vse prizadete osebe.  

 
Lastniki so upravičeni do odškodnine iz plačanih prijavnin v osmih dneh od prejema obvestila. Prijavnice, 
za katere ni bilo zahtevano povračilo prijavnine, ostanejo veljavne za novi določeni datum FT.  
  
Organizacijski odbor ima vedno pravico odpovedati preizkušnjo in povrniti prijavnino. 



 

SODNIKI  

Člen 11. 
Sodnike imenuje organizacijski odbor izmed sodnikov, katere uradno določijo članice FCI; njihova imena 
morajo biti na razpolago tekmovalcem pred zaključkom prijav in morajo biti objavljena v program 
preizkušnje.  
Sodniki povsem svobodno odločajo o svojih ocenah. Vendar pa se od njih zahteva, da se držijo določil teh 
pravil. 
Organizacijski odbor si obdrži pravico, da zamenja sodnike, ki ne morejo izvesti svojih dolžnosti v lasu 
celega ali dela preizkušnje, ali da izvede korake, ki se jim zdijo primerni.  

 
STJUARDI (POMOČNIKI SODNIKA)  
Člen 12. 
Stjuarde imenuje organizacijski odbor.  Njihova naloga je, da pomagajo sodniku klicat pse in vzdržujejo 
potrebni red med tekmovalci in gledalci.  

 
VODENJE PSOV 
Člen 13. 
Vodniki in psi morajo biti prisotni na zbornem mestu, in biti neprestano dostopni sodnikom, sicer jih lahko 
izključijo. 
Razen pri nepredvidljivih dogodkih mora psa voditi ista oseba ves čas preizkušnje.  
PSI NE SMEJO BITI NA POVODCU v času, ko so na vrsti, in lastnik ali vodnik ne sme imeti v rokah nobenega 
sredstva prisile.  
Psi ne smejo nositi nobene vrste prisilne ovratnice v času preizkušnje niti nobene druge ovratnice v času, ko 
delajo pri sodniku.  
Med preizkušnjo ni dovoljeno nikakršno telesno kaznovanje, sicer sledi izključitev.  

 
Člen 14. 
Psi morajo prinašati pernato in/ali dlakavo divjad.  

 
POZIV IN IZKLJUČITEV PSOV  
Člen 15. 
Žrebanje štartnih številk določi organizacijski odbor, ki določi vrstni red poziva tekmovalcem za orvi krog 
tekmovanja, v katerem se pse testira v numeričnem vrstnem redu glede na številke, katere so izžrebali. 
Kolikor je to mogoče, psiistega lastnika ali z istim vodnikom ne tekmujejo skupaj. 
 
Nobenega psa se ne izloči, dokler ga nista ocenila dva sodnika, razen psov, ki so naredili izključujočo 
napako.  

 
Sodniki lahko pošljejo psa po divjad, ki ni bila ustreljena na njihovem stojišču.  

 
Porota lahko odloči, da se preizkušnja zaključi s testom enako ocenjenih psov (‘run-off’). Za ta run-off so 
vpoklicani vsi psi, ki (še) lahko dobijo oceno odlično; te pse se razvrsti skupaj na istem stojišču, tudi če je 
njihovo število večje od treh psov. 

 
Run-off praviloma ocenjuje celotna porota vseh sodnikov. Run-off ima enak vpliv na končne reuzultate 
kot vsi ostali krogi tekmovanja. 



 

‘Baraž’ za dosego naziva CACIT se izvede med psi, ki so se kvalificirali za CAC, in jih na enem stojišču 
ocenjujeta dva sodnika, določena s strani organizatorja. Baraž se izvede kot en krog, psom pa lahko 
določijo toliko prinašanj, kot se sodnikom zdi potrebno.  
Morebitne napake med baražem ne vplivajo na kvalifikacijo niti na CAC, ki je že bil podeljen.  
Sodniki lahko zadržijo ®CACIT, v kolikor so ocenili, da kakovost dela psov ni zadovoljiva.  

 
VODNO DELO 
Člen 16. 
Noben pes se ne more kvalificirati, če ni bil uspešen pri testu prinašanja iz globoke vode v okviru 
tekmovanja, ali, če vode na tej tekmi ni, v okviru predhodne nacionalne ali mednarodne preizkušnje, 
navedene v delovni knjižici ali certificirane s potrdilom, ki je bilo izdano ob tem testu po postopku, 
opisanem v nadaljevanju. 
Če psi, ki so dosegli možnost klasifikacije, niso še prinašali iz globoke vode med tekmovanjem, se izvede 
umetni test prinašanja iz globoke vode s hladno divjadjo.  
Glede na okoliščine se divjad namesti bodisi v vodo ali na drugo stran vode.  
 
 

VZOREC POTRDILA O VODNEM DELU 
Podpisan najmanj od dveh sodnikov z navedeno oceno kvalifikacije: Odlično ali Prav dobro, ali ekvivalent 
nacionalne ocene kvalifikacij  
Veljavnost: dve leti.  

 

IME KLUBA, KI JE ORGANIZIRAL PREIZKUŠNJO, IN JE PRIZNAN OD FCI  
 

Spodaj podpisani (dva uradna sodnika), ……… potrjujeva, da je pes ………., pasme …….., spola………, 
rodovniška številka ………, dosegel kvalifikacijsko oceno ……….., za delo v globoki vodi, pri katerem je 
poiskal in hitro prinesel divjad, na preizkupnji dne (datum)……, v lovni sezoni, organizirani v okviru kluba / 
društvo ……. Podpisi …….  

 

 

OCENA DELA  

Člen 17. 
a.  Idealni prinašalec je pozoren, miren (‘steady’) in tih na stojišču brez iskanja pozornosti od svojega 

vodnika.  
Mora dobro markirati divjad, in si zapomniti medto padca daljši čas. Ko se ga pošlje po divjad, mora 
pokazati tudi dobre lovske sposobnosti, pobudo / iniciativo, dobro uporabo nosa in sposobnost najdbe 
divjadi. Ne sme zavrniti vstop v kakršnokoli rastje in mora vstopiti v vodo brez vzpodbujanja. Delati mora 
z željo po ugajanju in v dobrem stiku z vodnikom, vendar ne sme biti preveč odvisen od vodnika.  
Ob najdbi divjadi mora delati hitro, prinesti korektno in z mehkim ugrizom. Divjad mora biti pravilno 
oddana v roko.  

 

 
b.  GLAVNE NAPAKE 
-    prevelika odvisnost od vodnika 
-    glasno vodenje 
-    nemirnost in iskanje pozornosti pri vdniku na stojišču  
-    slabo markiranje in/ali slab spomin / zapomnenje mesta padca  
-    slaba hoja ob nogi 
-    površno prinašanje 
-    počasno delo in/ali brez iniciative  
-   ‘eye-wipe’ 
-   ‘first dog down’ 

 
Ena glavna napaka pomeni zaključek preizkupnje za psa.  
Z eno glavno napako pes ne more več dobiti ocene ‘odlično’. 
Če je pes pokazal dobro delo na vsaj treh prinašanjih preden je naredil glavno napako, mu lahko 
sodniki določijo oceno ‘dobro’ ali ‘prav dobro’.   



 

Psi, ki so pred glavno napako imeli manj kot tri dobra prinašanja, se ne 
kvalificirajo ('non classified', (NC). 

 
Definicija ‘eye-wipe’: pes ne izkoristi možnosti, da bi prinesel divjad, katero to divjad pod točno 
enakimi pogoji prinese drug pes, ali jo pobere z roko sodnik ali pomočnik na osnovi ukaza sodnika.  

 
Definicija ‘first-dog-down’: pes ne izkoristi možnosti, da bi našel in prinesel ranjeno ali predvidoma 
ranjeno divjad (ki jo je predvidoma možno prinesti). 
To divjad bi bil lahko markiral pes, ki je bil poslan ponjo takoj po strelu.  

Te divjadi ne najde niti prvi poslani pes, niti drugi, niti je z roko ne pobere sodnik ali pomočnik po 
sodnikovem ukazu.  

 
Definicija ‘running in’: pes zapusti stojišče brez ukaza. 

 
c.           IZKLJUČITVENE NAPAKE 

 
-            zamenjava divjadi 
-            fizični kontkt s psom 
-            agresivno vedenje 
-            trd ugriz 
-            cviljenje ali lajež 
-            streloplahost 
-           ‘ running in’ – pes skoči iz vrste 
-            pes ni pod kontrolo, goni neustreljeno divjad, ali lovi z divjadjo v gobcu   
-            pes ne vstopi v vodo 
-            pes ne prinese najdene divjadi 

 

 
 

NAGRADE IN NASLOVI  
Člen 18. 
Uradno podelitev nagrad odobri FCI samo, če je tekmovalo vsaj 6 psov.  

 
Sodniki imajo polno diskrecijsko pravico, da zadržijo nagrade, kadar po njihovem mnenju delo ni bilo 
zadovoljivo.  
Nagrade mora spremljati kvalifikacijsko rangiranje: Odlično – Prav dobro – Dobro, ali nek ekvivalent 
nacionalnega kvalifikacijskega rangiranja.  
Za klasifikacijo do nagrad ni dovoljena nobena izključujoča napaka.  
Da bi dosegel CACIT mora pes imeti vsaj pet (5) prinašanj in mora pokazati popolno delo z izjemnim 
uspehom.   

 
Člen 19. 
Ob zaključku preizkušnje sodniki oznanijo in komentirajo rezultate in pred odhodom izročijo klasifikacijo 
organizatorjem. 

 

 
 

Dopolnitve v krepki pisabi in kurzivi so bile potrjene na srečanju FCI General Committee v 
Rimu aprila 2011. V veljavi od 1. septembra 2011. 


