Na podlagi statuta Kinološke zveze Slovenije (v nadaljevanju KZS) in Pravilnika o strokovnem delu Kinološke zveze
Slovenije (v nadaljevanju PSD - KZS) je delni zbor sodnikov
za jamarje dne 7.3.2015 sprejel:
PRAVILNIKI ZA POSEBNE OZ. SPECIALNE PREIZKUŠNJE WUT –
WELT UNION TECKEL
Področje in namen posebnih oz. specialnih preizkušenj:
Svetovna jazbečarska unija (v nadaljevanju WUT) lahko kot
krovna organizacija državnih klubov za jazbečarje, sama
ali preko zveze, ki je članica WUT organizira posebne oz.
specialne preizkušnje.
Le - te preizkušnje so organizirane pod pokroviteljstvom
WUT oz. njenega predsednika.
Posebne oz. specialne preizkušnje so mednarodno odprte preizkušnje in dajejo možnost, da jazbečarji iz različnih
držav pokažejo in dokažejo svoje znanje in lovske sposobnosti na mednarodnem nivoju.
V ta namen je WUT izdal pravilnik, ki opredeljuje te preizkušnje na splošno in poseben predpis, ki določa kako te
preizkušnje organizirati in na njih ocenjevati delo s strani
mednarodnih sodnikov.
O prireditvi je potrebno pravočasno obvestiti vse članice
WUT, tako, da lahko le – te prijavijo svoje tekmovalce.
Prijava je mogoča le preko držav članic oz. državnih klubov, posamezne prijave vodnikov se ne sprejema. Prireditev je izpeljana le, če je prijavljenih najmanj 8 tekmovalcev. O omejitvi prijav navzgor odloča prireditelj sam.
SPLOŠNE DOLOČBE
ORGANIZATOR IN NJEGOVE NALOGE
WUT lahko praktično organizacijo prenese na eno izmed
članic, oz. jo zaupa članici.
- Država članica, ki so ji zaupane predpriprave na preizkušnjo in praktična izvedba mora zagotoviti primerno lovišče, imenovanje vodje prireditve in namestnika vodje
prireditve.
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- Prireditelj je dolžan posredovati vse rezultate skupaj s poročilom na WUT.
- Prireditelj je dolžan rezultat opravljene preizkušnje tekmovalcem zabeležiti v rodovnik in sicer z datumom, krajem,
vrsto preizkušnje, doseženim številom točk in nagradnim
razredom.
- Preizkušnje pod pokroviteljstvom WUT so organizirane izključno in samo za jazbečarje.
VODJA PRIREDITVE IN SODNIKI ZA DELO
- Vodja prireditve in njegov namestnik morata biti sodnika
FCI za delo jazbečarjev iz države prirediteljice.
- Vodja prireditve je odgovoren za predpriprave, delo v
lovišču in delo sodnikov, upoštevajoč navodila v tem pravilniku.
- Vodja prireditve je na začetku preizkušnje dolžan organizirati otvoritveni sodniški sestanek, enako na koncu za
zaključek.
- Vodja prireditve je dolžan sprejeti vse ugovore in sklicati
komisijo za pritožbe.
SODNIKI ZA DELO (v nadaljevanju sodniki)
- Na preizkušnji lahko sodijo oz. ocenjujejo delo psov samo
FCI sodniki za delo jazbečarjev, ki so se dolžni držati tega
pravilnika.
- Na vsaki prireditvi morajo soditi trije sodniki v eni skupini, ki
prihajajo iz držav članic WUT.
- Sodniki so povabljeni preko WUT.
- Ni dovoljeno, da sodnik med prireditvijo vodi (ima) s seboj
psa.
- Sodniki so dolžni takoj, še na mestu preizkušnje vodnika
seznaniti z ocenami posameznih predmetov in obrazložiti
delo psa.
- Med samo preizkušnjo smejo sodniki izločiti iz tekmovanja: moteče pse, agresivne pse, vodnike oz. lastnike, ki se
ponavljajoče ne držijo navodil vodja prireditve oz. sodnikov, ki motijo sodnike pri delu, poskušajo nanje vplivati
oz. neupravičeno kritizirajo. V kolikor pride do izločitve je
potrebno to v poročilo zabeležiti.
POGOJI ZA SODELOVANJE
- Sodelujejo oz. tekmujejo lahko jazbečarji, ki so vpisani v
rodovno knjigo ene od držav članic WUT, ki je polnopravna članica FCI oz. ima z FCI sklenjeno sodelovanje
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- Bolni psi oz. psi, za katere se sumi, da so bolni, in goneče
psice na preizkušnji ne morejo sodelovati.
- Najnižja starost za sodelovanje je 12 mesecev.
- Vodniki, ki so izključeni iz kinoloških prireditev (imajo prepoved sodelovanja) s strani FCI, Kinoloških zvez ali državnih klubov, v času dokler traja izključitev ne more sodelovati na preizkušnji.
PRIJAVA
Prijava mora vsebovati:
1. ime, ime psarne, številka rodovne knjige, tetovirna ali čip
številka psa
2. pasma, velikost, rojstni datum, barvo in oznake psa
3. ime vzreditelja
4. ime in naslov lastnika in vodnika
5. dosežene uspeha na prejšnjih preizkušnjah in razstavah
6. datum in podpis odgovornega v klubu, ki psa na preizkušnjo prijavlja
ŽREBANJE ŠTARTNIH ŠTEVILK
Po kakšnem vrstnem redu psi tekmujejo oz. so na vrsti in
v katere skupine so razporejeni se določi z žrebom. V primeru, da je organiziranih več skupin se le – te razdeli med
sodnike.
VODNIKI
- Vodniki morajo biti, ko so poklicani, prisotni, v nasprotnem
primeru so lahko izključeni iz nadaljnega tekmovanja.
- Prezentacija dela poklicanega psa je mogoča samo po
navodilih sodnika, psi, ki niso poklicani (na vrsti), morajo
biti privezani.
- Na preizkušnji lahko vsak vodnik vodi le po enega psa.
- Lastnik, ki ne vodi svojega psa, med preizkušnjo ne sme
vplivati nanj oz. na njegovega vodnika.
- Vsak vodnik ima pred preizkušnjo pravico oz. možnost, da
odstopi od tekmovanja,v tem primeru zapade tudi štartnina.
- Po ali med preizkušnjo vodnik ne more več odstopiti od
tekmovanja.
RAZPIS PREIZKUŠNJE
Razpis preizkušnje mora biti objavljen 12 mesecev pred prireditvijo, da lahko državni klubi članic WUT to objavijo v
svojih publikacijah in s tem omogočijo prijavo enemu ali
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več vodnikom. Računati je namreč potrebno s tem, da
predvsem v večjih klubih izbor psov za preizkušnjo poteka
dalj časa.
Razpis mora vsebovati:
1. ime in naslov organizatorja
2. naslov za prijave in rok prijave
3. višina prijavnine oz. kavcije
4. vrsta preizkušnje
5. datum in kraj preizkušnje
6. najmanjše in največje število udeležencev iz vsake države članice WUT
7. vrsta uporabljene krvi in način polaganje krvne sledi
8. vodja prireditve in namestnik vodje prireditve
PRITOŽBE
- Pritožbe je možno podati v vsem času med preizkušnjo
ali po objavi ocen takoj po opravljenem delu pristojni
sodniški skupini. Sodniki v skupini so dolžni pritožbo predati
vodju preizkušnje.
- Vsaki pritožbi je potrebno priložiti kavcijo v višini dveh prijavnin. Le – ta pripada organizatorju, če ni bilo ugodeno
pritožitelju.
- Pritožbe vodje prireditve in sodnikov ne podležejo plačilu
kavcije.
- Ugovori na formalne napake (npr. napake v seštevku) ne
podležejo plačilu kavcije in so lahko sprejeti na licu mesta
tudi po razglasitvi rezultatov.
- Pritožba na sodniško oceno ni dovoljena.
- Po uradnem zaključku preizkušnje pritožbe niso več upoštevane.
KOMISIJA ZA PRITOŽBE
- O pritožbah odloča komisija za pritožbe.
- V komisiji za pritožbe so trije člani: vodja preizkušnje – kot
predsedujoči, in dva pri preizkušnji sodelujoča sodnika
kot člana. In sicer eden imenovan od prireditelja in en
predlagan od pritožitelja. V kolikor je prisoten predsednik
WUT in je sodnik za delo jazbečarjev, le – ta prevzame vodenje komisije za pritožbe, vodja prireditve pa kot predstavnik organizatorja. Člani komisije morajo objektivno
obravnavati pritožbo.
- Komisija oz. člani komisije ne smejo odločati po kakršnihkoli povezavah, ampak morajo odločati po znanju in prepričanju.
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- O odločitvi odloča preprosta večina, vzdržati se ne more
nihče.
- Komisija lahko odloči: izločitev iz preizkušnje, razveljavitev
rezultatov preizkušnje in s tem podeljenih razredov, ponovitev preizkušnje ali zavrnitev pritožbe.
REZULTATI PREIZKUŠNJE (DOKAZILA)
- O uspehu na preizkušnji mora biti za vsakega psa izdano
dokazilo.
-
Kopijo dokazila mora organizator posredovati tajništvu
WUT.
STROKOVNI DEL
PREIZKUŠNJA PO KRVNI SLEDI BREZ SPREMSTVA SODNIKA
SchwPoR/20 oz. SchwPoR/40
POLAGANJE KRVNE SLEDI
Preizkušnja po umetni krvni sledi brez spremstva sodnika, je
lahko organizirana samo v loviščih s parkljasto divjadjo, da
je na 20 in 40 urni sledi primerno dovolj zapeljevalnih sledi.
Sledi morajo biti položene v gozdu, vključujoč poseke, goščave in travnike.
Minimalna dolžina sledi mora biti 1200 korakov (1000 m),
minimalna razdalja med sledovi pa najmanj 800 korakov
oz. ločeni z naravnimi mejami (potoki, cesta, …) da vodnik
ne more zaiti na drugo sled.
Sled mora biti položena tako, da je poustvarjeno obnašanje zastreljene divjadi, brez vračanja. V skupni dolžini morajo biti položene tri kljuke in tri ležišča z večjo količino krvi.
Ni potrebno polagati sledi tako, da sta kljuka in ležišče na
enem mestu – skupaj. Na vsej dolžini mora biti sled označena s 5 ''kontrolnimi znaki'' (kontrolnimi kartončki – iz kartona, tršega papirja, …). Vsi morajo biti označeni posebej za
vsako sled oz. oštevilčeni in cca. 5 cm veliki. Uporabljena
kri na sledu, na ležiščih, kljukah in nastrelu mora biti od iste
vrste divjadi.
Lahko se uporablja samo kri srnjadi, jelenjadi ali damjakov,
a na eni preizkušnji za vse tekmovalce le kri ene vrste divjadi. Kri divjadi mora zagotoviti organizator, v razpisnih pogojih pa mora biti naveden način polaganja.
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Na 1200 korakih sledi lahko polagalec porabi 2,5 dcl krvi.
Dovoljena je uporaba krvi, ki je bila sveža zamrznjena.
Krvne sledi morajo biti položene 20 ali 40 ur pred preizkušnjo, odvisno od težavnosti.
Potek sledi mora biti predoznačen.
Bližina nastrela mora biti jasno označena s številko sledi,
nastrel pa z nekaj več krvi in dlake.
Sledi so lahko položene s piklanjem.
Sledi so lahko položene samo v smeri od nastrela proti divjadi in nikakor ne obratno.
POTEK PREIZKUŠNJE
Pred začetkom preizkušnje mora biti organiziran sodniški
sestanek.
Vodja preizkušnje razporedi pse v sodniške skupine, znotraj
te pa izvede žreb sledi.
Preden pes začne z delom je potrebno na konec sledi položiti divjad ali pa svežo kožo. Divjad ali koža ne sme biti
skrita. Pomočnik, ki prenaša divjad ali kožo mora odstraniti
vidno označbo za konec sledi oz. številko sledi.
Ko je divjad oz. koža položena se morajo sodniki umakniti z
vetrom in da niso opazni ne za vodnika ne za psa. Potrebno je odstraniti motorna vozila tako, da jih pri delu na sledi
ne vidi ne pes ne vodnik.
Vodnik lahko izdeluje sled izključno s psom na slednem jermenu.
Pes mora biti pripet na sledni jermen dolg najmanj 6 metrov, imeti pa mora pravilno sledno ovratnico.
Sodnik mora seznaniti vodnika z mestom nastrela in smerjo
pobeg divjadi. Od tu naprej morata vodnik in pes delati
sama brez spremstva sodnika ali spremljevalcev. Prav tako
mora sodnik zabeležiti natančno uro začetka dela.
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Sodnik ob položeni divjadi mora natančno zapisati uro
konca dela.
Pred začetkom dela žrebajo vodniki številko sledi.
OCENJEVANJE DELA
Vsak vodnik, ki je končal delo na sledi v 1 ½ uri ter našel dva
kontrolna znaka oz. kartončka je preizkušnjo opravil.
Rezultat je odvisen od zbranih kontrolnih kartončkov. Če
imata dva vodnika enako število najdenih kontrolnih kartončkov je bolje uvrščen tisti z krajšim časom dela.
V dokazilu (vpis v rodovnik) je potrebno zabeležiti število
kontrolnih kartončkov in čas dela.
PODELITEV NAZIVA
Vodnik, ki je zbral največ kontrolnih kartončkov v najkrajšem času prejme naslov posredovan iz WUT:
ZMAGOVALEC SchwPoR/20 /40 20… (leto)
Obstoječi pravilnik je prevod pravilnika WUT Schweissprüfung ohne Richterbegleitung - SchwPoR. Če je preizkušnja organizirana na državnem nivoju (brez sodelovanja
WUT) se smiselno upošteva PSD KZS.
Komisija za strokovna vprašanja KZS je pravilnik pregledala
in potrdila s sklepom št. 4/1 – 2015 in sklepom 16/10 2015
z dne 25.3.2015, upravni odbor KZS je dne 7.4. 2015 na 8.
redni seji potrdil sklep KSV. Pravilnik s tem datumom prične
veljati.
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