PRAVILNIK ZA SAMOSTOJNO TEKMO V DELU PO UMETNI
KRVNI SLEDI (okr. ST)
1. SPLOŠNI DEL:
1. člen
ST štejemo med tekme po umetni krvni sledi višjega razreda, kot dopolnilo uporabnostnim
preizkušnjam (UP) ter lokalnim (LT), državnim (DT) in mednarodnim tekmam (MT).
2. člen
Cilj te preizkušnje je delo psa in vodnika čimbolj približati naravnim razmeram, to je iskanju
obstreljene divjadi, kjer pride do izraza, poleg kvalitet psa krvosledca, tudi vodnikova spretnost,
njegovo poznavanje načina dela psa ter njegova sposobnost preverjanja pravilnosti dela psa po
znakih, ki jih najde na sledi. Nenazadnje je tu v večji meri izključena subjektivnost kinološkega
sodnika.
3. člen
Za ta pravilnik veljajo določila splošnega dela Pravilnika za UP po krvni sledi, razen določil, ki jih ta
pravilnik drugače obravnava. Prav tako veljajo vsa določila glede opreme vodnika in psa.
Pravica do udeležbe:
4. člen
Na ST lahko tekmujejo barvarji in psi ostalih lovskih pasem pod pogojem, da so že telesno ocenjeni in
imajo že opravljeno UP po umetni krvni sledi.
Sodniki:
5. člen
Na ST lahko ocenjujejo le kinološki sodniki, ki so opravili izpit za ocenjevanje dela barvarjev. Sodniki
pred vsako tekmo izberejo med seboj vodjo sodniškega zbora, ki predstavlja sodniški zbor, se javno
predstavi tekmovalcem in ostalim udeležencem ter pred tekmo razloži pravilnik in pogoje
tekmovanja, po tekmi pa razglasi rezultate.
Sodnik je dolžan enega od vodnikov pričakati na koncu sledi. Kateri vodnik bo to, je prepuščeno
sodnikovi izbiri. V ostalih primerih to funkcijo prevzamejo sodniški pripravniki in pomočniki, ki jih
pooblasti vodja sodniškega zbora
2. STROKOVNI DEL
Tekmovalne discipline:
6. člen
Kinološki sodnik delo psov in vodnikov ocenjuje v treh disciplinah:

I. Splošna vodljivost
II. Odložljivost s strelomirnostjo
III. Delo po umetni krvni sledi
I.

Splošna vodljivost:

Splošno vodljivost psa sodnik ocenjuje ves čas preizkušnje. Pretepaški, popadljivi, neubogljivi in
nervozni psi prejmejo svojemu vedenju primerno nižjo oceno.
Ker gre za tekme višje stopnje, na katerih sodelujejo zreli, šolani psi, od njih zahtevamo prosto
vodljivost ob nogi. Pes mora svojega vodnika spremljati s plečetom ob njegovi levi nogi ter slediti
njegovemu ritmu hoje. Pri tem se mora prilagajati terenu tako, da na ozkih prehodih med grmovjem
ali na stezi zaostane tik za vodnikom. Ko se vodnik ustavi, mora pes brez posebnega povelja sesti.
Oceno znižuje vsako večkratno ali glasno poveljevanje, prehitevanje ali zaostajanje psa, ali če pes ne
sede, ko se vodnik ustavi.
Pse, ki po izjavi vodnika niso prosto vodljivi, v tej disciplini ni potrebno posebej preizkušati. Enako kot
psi, vodeni na povodcu, prejmejo oceno 0 (nič). S tem pes ni diskvalificiran.
Dodeljeno oceno pomnožimo s faktorjem 2,5.
II. Odložitev s strelomirnostjo:
Pri tej disciplini psa ocenjujemo le, če je pes prosto odložljiv, torej neprivezan. Vodnik mora psa
odložiti na določenem mestu z enkratnim, tihim poveljem. Pri tem ne sme na – ali ob psu puščati
nikakršnih predmetov.
Po odložitvi se morajo sodnik, vodnik in morebitni gledalci umakniti iz vidnega polja psa in to dovolj
daleč, da jih ne more zaznati. Po preteku 10 minut vodnik ali eden od pomočnikov na znak sodnika
odda strel z lovskim orožjem (uporaba MK ni dovoljena). Po preteku 10 minut se sodnik in vodnik
vrneta k psu.
Za pridobitev najvišje ocene morata sodnik in vodnik ob povratku psa dobiti na istem mestu in v
enakem položaju. Vsako odstopanje znižuje oceno.
Privezane pse in tiste, ki bi bili odloženi ob nekem predmetu, ni dovoljeno preizkušati. Psom, ki
glasno cvilijo, lajajo ali celo zapustijo prostor, sodnik dodeli oceno 0 (nič).
Pse, ki po izjavi vodnika niso prosto odložljivi, v tej disciplini ni potrebno posebej preizkušati. Sodnik
jim dodeli oceno 0 (nič). S tem pes ni diskvalificiran.
Če sodnik v tej disciplini istočasno preizkuša več psov, jih morajo vodniki odložiti tako, da se med
seboj ne vidijo.
III. Delo na umetni krvni sledi:
Vsak vodnik lahko na isti sledi išče le z enim psom.
Sodnik odpelje vodnika na izhodiščno točko, to je v bližino nastrela, in mu na razdalji kakih 25 metrov
približno pokaže, kje naj bi bil nastrel ter smer »bega obstreljene divjadi«. Nato si zabeleži čas začetka

iskanja (na minuto natančno) in se oddalji. Od tega trenutka dalje dela vodnik s svojim psom
popolnoma samostojno. Na sledi ni dovoljeno, da bi kdor koli spremljal vodnika. Dolžnost vodnika je,
da s psom najde nastrel, izdeluje položeno sled, med potjo najde in pobere čim večje število
kontrolnih kartončkov ter jih po koncu tekme preda sodniku. V primeru, da vodnik najde kontrolni
kartonček s številko druge sledi, se ga ne sme dotikati in se mora takoj vrniti na mesto, kjer je našel
zadnji kontrolni kartonček svoje sledi. Če to ni mogoče, mora sledenje prekiniti ter se vrniti na zborno
mesto.
Od pričetka sledenja ima vodnik na voljo 90 minut časa. V tem času mora po sledi priti do položene
mrtve divjadi. Po preteku 90. minut je tekmovalec brezpogojno izločen iz tekmovanja.
Trenutek, ko vodnik pride do položenega kosa divjadi, sodnik/pomočnik zabeleži čas (na minuto
natančno) konec sledenja in odda sodniku/pomočniku najdene kartončke.
POLAGANJE UMETNE KRVNE SLEDI
7. člen
Vsak kinološki sodnik lahko za ST položi največ 3 umetne krvne sledi, na SDT ali SMT pa največ 2
umetni krvni sledi!
Za tekmovanje in polaganje umetnih krvnih sledi mora organizator nuditi dovolj obsežen teren.
Sledovi morajo namreč biti vsaj 1000 m oddaljeni drug od drugega ali ločeni z mejo, npr. potok, cesta,
tako da je vodniku praktično nemogoče preiti z ene sledi na drugo. Če pred tekmo ni na voljo dovolj
primernega terena, je potrebno število tekmovalcev omejiti.
Sledove polagajo kinološki sodniki za ocenjevanje dela barvarjev po enakem načelu kot za UP .
Razlike so le pri označevanju nastrela in poteka sledi. Za polaganje se morajo uporabiti sledni čevlji in
sveža, tekoča in nerazredčena kri divjadi.
Izhodiščno mesto, kjer sodnik zapusti vodnika, naj bo označeno z lističem, velikosti najmanj A 5
formata. Ta naj bo vidno pripet na bližnje drevo.
Nastrel sodnik označi z nekoliko večjo količino krvi in nekaj dlake divjadi. Pri tem ga ne sme posebej
označevati in pokrivati z vejicami, kot je to običajno v lovski in kinološki praksi.
Dolžina sledi za ST mora biti dolga najmanj 900 m (najmanj 1300 korakov).
Prireditelj lahko razpiše tudi tekmo z daljšimi sledmi, vendar mora že v razpisu tekme to jasno
napovedati med tekmovalnimi pogoji. Za vsako sled sme sodnik porabiti največ 2,5 dcl krvi, ne glede
na njeno dolžino.
Med polaganjem sledi naredi sodnik dve ostrejši kljuki (s posteljicama) ležiščema. Sledi so označene
izključno in samo s kontrolnimi kartončki iz debelejšega, težjega papirja ali kartona. Te sodnik med
označevanjem sledi polaga na tla. Na vsaki sledi mora biti položenih 5 kontrolnih kartončkov. Ti
morajo biti za vse sledi enotne, bele barve, ter vedno označeni s številko sledi in podpisom sodnika ali
žigom VK za barvarje. Predpisana velikost lističev znaša 10 x 10 cm in jih sodnik položi v razdalji 100
do 300 m drug od drugega. Prvi listič mora biti položen na nastrelu, zadnji pa približno 100 m pred
koncem sledi.
Na koncu vsake sledi naj bi bil načeloma položen svoj kos pravilno pripravljene parkljaste divjadi. Če
primanjkuje mrtve divjadi je dovoljeno, da se na istem kosu divjadi končujeta največ dve sledi, ki sta v
svojem zadnjem delu speljani iz diamentralno nasprotnih strani.

3. OCENJEVANJE DELA
8. člen
Za ocenjevanje in razvrstitev v nagradne razrede sodnik upošteva:
a. točke, prejete v disciplinah ubogljivosti in odložljivosti (v vsaki od obeh disciplin je možno prejeti
največ 10 točk)
b. število najdenih in oddanih lističev: vsak oddan kartonček šteje 20 točk (največ 100 točk)
c. čas uspešnega iskanja, in sicer dobi tekmovalec:
- za čas do 45 min = 30 dodatnih točk
- za čas 45 – 60 min = 20 dodatnih točk
- za čas 60 – 75 min = 10 dodatnih točk
- za čas 75 – 90 min = 0 (nič) dodatnih točk
- za čas nad 90 min = diskvalifikacija
Največje možno število je 150 točk.
NAGRADNI RAZREDI:
-

I.n.r.: doseženih 120 – 150 točk
II.n.r.: doseženih 90 – 119 točk
III.n.r.: doseženih 60 ‐ 89 točk

Psi z vodnikom, ki niso zbrali najmanj 60 točk in vodnik ni oddal vsaj dveh listkov, se ne uvrstijo in
tekme ne opravijo!
4. KONČNE DOLOČBE
9. člen
Pravilnik za samostojno tekmo v delu po umetni krvni sledi je sprejel zbor sodnikov za barvarje na
letnem zasedanju 3. marca 2002.
Spremembe in dopolnitve Pravilnika za samostojno tekmo v delu po umetni krvni sledi je sprejel
izredni delni zbor sodnikov za barvarje 20. junija 2009 na Čemšeniku in potrdila komisija za strokovna
vprašanja pri KZS 15. septembra 2009.
Ta pravilnik prične veljati 01. januarja 2010!

Predsednik vzrejne komisije za barvarje
Bojan Deberšek l.r.

Priloga:
 Ocenjevalni list

