Slovenski klub retrieverjev

Pravilnik »Working test« (WT)

PRAVILNIK ZA DELOVNO PREIZKUŠNJO
»WORKING TEST« – WT

I. UVOD
1. Delovni test – mednarodno enotno poimenovan Working Test (v nadaljevanju: WT) je
tekmovanje v prinašanju za retrieverje s prinosili.
2. Namen WT je lastnikom psov – tako tistim, ki jih zanima lovsko delo, kot tudi tistim, ki jih
delo z divjadjo ne zanima - ponuditi priložnost, da svoje pse izšolajo za delo v prinašanju
ter jim omogočiti, da osvojeno znanje preizkusijo v tekmovanju z drugimi psi.
3. Pri WT se v okoliščinah, podobnih dejanskemu lovu, preverja: umirjenost, voljo do dela,
veselje do prinašanja, vodoljubnost, sposobnost pomnenja, nos, vztrajnost, poslušnost,
vodljivost in mehak gobec. Psi morajo biti primernega značaja in imeti sposobnost dela
na lastno pobudo. Vodljivost je nujno dopolnilo tem lastnostim.
4. WT je uradna delovna preizkušnja Slovenskega kluba retrieverjev. Opravljen WT ne šteje
za prijavo psa v razred delovnih na razstavah.
5. WT naj bi organizirala le oseba ali osebe, ki imajo izkušnje na področju dela psov pod
puško v lovišču.
6. WT mora biti organiziran skladno z veljavnim Pravilnikom o strokovnem delu KZS.
II. SPLOŠNE DOLOČBE
1. WT se lahko organizira skozi vse leto in v vsakem vremenu.
2. Udeležba je dovoljena vsem psom, ki so v procesu šolanja pokazali izrazito veselje do
prinašanja.
3. Za prijavo v posamezne težavnostne razrede ni starostnih omejitev. V neobveznem
razredu veteranov pa lahko tekmujejo le psi po dopolnjenem 8. letu starosti.
4. Prireditelj lahko omeji število udeležencev, vendar mora to vnaprej navesti v razpisu. V
primeru, da se na WT prijavi več vodnikov kot je mest, velja vrstni red prispetja prijav.
5. Prijavi na WT je treba priložiti kopijo potrdila o plačilu prijavnine.
6. S prijavo se vodnik nepreklicno strinja z določili tega pravilnika ter z objavo rezultatov na
spletni strani organizatorja.
7. Goneče psice se tekmovanja ne morejo udeležiti.
8. Prijavnina zapade v plačilo ne glede na to, ali je bil pes na WT dejansko priveden ali ne v primeru izostanka povračilo prijavnine ni možno, organizator lahko v razpisu navede
izjemne primere.
9. Vodnik lahko v posameznem tekmovalnem razredu WT vodi največ dva psa.
10. V naslednjih primerih sta vodnik in pes iz WT izključena, plačana prijavnina pa se ne
vrne:
- če so v prijavnici navedeni napačni podatki (razen manjših nepomembnih pomot, ki ne
vplivajo na vsebino prijave ter s tem na zmožnost identifikacije psa in vodnika),
- če prijavljen pes nima veljavnega potrdila o cepljenju proti steklini,
- če se psi brez nadzora nahajajo na terenih, kjer poteka WT,
- če se vodnik s psom ne javi na opravljanje posamezne naloge, ko je k temu pozvan,
- če organizator oceni, da sta pes ali vodnik zelo moteča za ostale udeležence,
- če vodnik fizično kaznuje psa na področju opravljanja WT,
- če pes kaže napadalnost do drugih psov ali ljudi.
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11. Vsi udeleženci in gledalci so dolžni upoštevati navodila vodje prireditve in sodnikov.
Morebitne kršitelje lahko vodja prireditve in/ali sodnik izključi s prireditve.
12. Odločitve sodnikov so dokončne. Udeleženci ne smejo javno izpodbijati ali kritizirati
odločitve sodnikov. Prav tako ne smejo kritizirati gostitelja, terena ali pomočnikov –
takšno vedenje je razlog za diskvalifikacijo.
13. Lastnik in vodnik psa sta solidarno in izključno odgovorna za škodo, ki jo povzroči pes v
času poteka WT. Udeležba na prireditvi je na lastno odgovornost – prireditelj ne
prevzame nobene odgovornosti za morebitne nesreče in poškodbe psov ali vodnikov.
14. Sodnike za posamezen WT imenuje organizator.
15. Za vse ostale določbe, ki niso navedene v tem pravilniku, se smiselno uporablja določbe
iz Pravilnika o strokovnem delu KZS.
III. POSEBNE DOLOČBE
1. Pri WT se uporablja standardna prinosila iz blaga, teže 500 g v zeleni barvi, brez
kakršnihkoli dodatkov. Za strel se lahko uporablja lovska puška, štartna pištola ali
plašilka.
2. Strelec mora ustreliti tik preden pomočnik vrže prinosilo. Strelec ne sme biti dlje kot
35 m od prinosila. Pri nevidenih prinašanjih je uporaba strela opcionalna.
3. Prinosila zagotovi organizator.
4. Kjer je to mogoče, se pse preizkusi tudi pri delu v vodi. Za uspešno opravljeno nalogo,
pri kateri je moral pes plavati v globoki vodi, se to posebej označi na ocenjevalnem
listu.
5. Vsak WT mora biti sestavljen iz najmanj štirih nalog.
6. Razdalja prinašanja naj ne bi bila daljša od 150 metrov.
7. V vseh težavnostnih razredih morajo biti psi med opravljanjem nalog brez povodcev in
ovratnic. Izjema je razred »začetniki« (L), v katerem je dovoljena uporaba povodca,
vendar lahko pes, ki tekmuje na povodcu, doseže največ polovično število točk.
8. V razredu L lahko pes, ki uteče v nalogo, a ga je mogoče takoj zaustaviti in odpoklicati
(»controlled run-in«), doseže največ polovično število točk. V ostalih razredih za
takšno napako pes dobi nič točk (oceno nič).
9. Sodniki med celotno preizkušnjo ocenjujejo mirnost, veselje do dela, nos, naravno
markiranje, zmožnost pomnjenja, vodoljubnost, način prinašanja, veselje do
prinašanja, vztrajnost, vodljivost, stil dela ter sodelovanje med vodnikom in psom.
10. Sodniki imajo po svoji presoji pravico prekiniti nalogo, če delo psa ni zadovoljivo.
Vodnik je v tem primeru dolžan psa takoj odpoklicati in ga privezati.
11. Večje napake (po abecednem redu)
- glasno vodenje vodnika
- nemirnost psa in iskanje pozornosti pri vodniku
- oklevanje pri vstopu v vodo
- pomanjkljiva poslušnost in/ali nepotrebno onesnaženje terena (utekanje)
- počasno delo in/ali pomanjkanje iniciative
- površen prijem
- prevelika odvisnost od vodnika/nesamostojnost
- slaba poslušnost
- slaba zmožnost pomnjenja in/ali slabo lociranje prinosila
- utekanje v razredu L
12. Napake, zaradi katerih dobi pes oceno nič (po abecednem redu):
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- če pes ni pod vodnikovim nadzorom
- če ne gre v vodo
- gonja s prinosilom v gobcu
- lajanje ali cviljenje
- menjava prinosil med prinašanjem
- neuspešno prinašanje
- pogon divjadi
- streloplašnost
- utekanje v razredih »nadaljevalni«, »odprti« in »veterani«,
Če je ekipa (vodnik in pes) enkrat ocenjena z nič točkami, WT ni opravila, lahko pa
nadaljuje tekmovanje.
13. Izločitvene napake (po abecednem redu):
- agresivno obnašanje
- naluknjanje prinosil
- fizično kaznovanje psa
Če ekipa (vodnik in pes) naredi eno od izločitvenih napak, je diskvalificirana in ne sme
nadaljevati tekmovanja.
Ocenjeni so le psi, ki so sodelovali pri vseh nalogah, WT pa opravijo le psi, ki so uspešno opravili
vse naloge.
Tisti, ki so WT opravili, se razvrstijo po mestih glede na doseženo število točk, v vsakem razredu
posebej pa se razglasi tri najboljše pse.
IV. NALOGE IN OCENJEVANJE
Naloge morajo biti prilagojene terenu in kolikor je le mogoče podobne delu v dejanskem lovu.
Posamezna naloga je lahko sestavljena iz več delov.
WT sestavljajo najmanj štiri naloge. Vsaka naloga je lahko ocenjena z največ 20 točkami. Za
oceno odlično je potrebno zbrati 90 odstotkov, za oceno prav dobro 80 odstotkov, za oceno
dobro pa 70 odstotkov od vseh možnih točk. Vsi ostali tekmovalni pari, ki so dobili do 69
odstotkov točk in so brez ocene nič, pa so samo uvrščeni.
V posameznem razredu zmaga pes z doseženim najvišjim številom točk, priznanji pa prejmeta
tudi drugo in tretje uvrščeni. V primeru, da ima več tekmovalcev enako število točk, se za
odločitev o razvrstitvi pri prvih treh mestih izvede dodatno, odločilno nalogo. To nalogo
pripravijo in sodijo vsi sodniki skupaj.
Sodniki lahko po svoji presoji na WT podelijo tudi posebno priznanje vodniku in psu glede na
celosten vtis, ki sta ga prikazala med tekmo. Sodniki pri dodelitvi tega priznanja niso vezani na
dosežene rezultate.
V. SOJENJE
1. Ob pristopu k opravljanju določene naloge se mora vodnik prepričati, da je pes na
povodcu. Sodnik vodnika seznani z nalogo in mu da znak za začetek. Pomočnik sodnika
mora zagotoviti, da so gledalci na dovolj veliki razdalji od tekmovalnega para.
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2. Sodnik se bo potrudil, da bodo okoliščine za delo vodnika in psa kolikor je le možno v
njuno korist. Najbolje bo nagradil pse, ki potrebujejo najmanj vodenja in prikažejo
najboljše delo.
3. Pri vseh pasmah retrieverjev je dobro markiranje izredno pomembno, skupaj s hitrim
pobiranjem in prinašanjem. Ko pes pobere in se vrača, sodnik ne bo prehudo kaznoval
psa, ki odloži prinosilo z namenom boljšega prijema, a tega ne sme zamenjati s
površnim prijemom. Psi, ki kažejo sposobnost markiranja in samoiniciativno delo,
morajo biti ocenjeni bolje kot tisti, ki jih je bilo potrebno usmerjati oz. spodbujati k
prinašanju.
4. Vsakemu psu morajo biti med tekmo zagotovljeni enakovredni pogoji, tako da je
dejavnik sreče zmanjšan na minimum. Naloge morajo biti zasnovane tako, da
spodbujajo uspešno delo, zmožnost pomnjenja in uporabo naravnih zasnov psa.
Sodnik ne sme zahtevati premagovanja nevarnih ovir.
VI. SODNIKI IN SODNIŠKI PRIPRAVNIKI
Working Test lahko sodijo le naslednji sodniki:
1. Tuji sodniki z licenco matične države (veljajo določila PSD o tujih sodnikih)
2. Za slovenske sodnike za pridobitev licence sodnika za Working Test veljajo naslednji
pogoji:
a) Če je že sodnik za delo retrieverjev ter je sodeloval na enem od seminarjev o WT
(teoretični in praktični del), so-organiziran s strani SKR;
b) Če je najmanj trikrat uspešno vodil retrieverja na primerljivem tekmovanju v
najmanj nadaljevalnem razredu ali če je najmanj trikrat uspešno opravil
Preizkušnjo v prinašanju za retrieverje po programu LP-R ali TP-R (s podelitvijo
CACT oz. CACIT);
c) Če je najmanj petkrat stažiral na WT vseh težavnostnih stopenj in dobil pozitivno
oceno odgovornega sodnika. Lovski sodniki za delo in lovski pripravniki lahko kot
nadomestno prireditev uveljavljajo tudi do največ dve stažiranji za TP-R (s
podelitvijo CACT/CACIT);
d) Če je najmanj trikrat sodeloval pri organizaciji prireditev po programu WT;
e) če so izpolnjene zahteve iz točk 2b), 2c) in 2d), lahko SKR kandidata vpiše v
seznam sodnikov kot "Pripravnika". Kot pripravnik mora trikrat soditi WT po tem
pravilniku skupaj z izkušenimi licenciranimi sodniki. Če mu vsi trije podelijo
pozitivno oceno, pridobi naziv “Sodnik za Working test”. Napredovanje v
mednarodnega sodnika je urejeno v Pravilniku o strokovnem delu KZS.
VII. RAZREDI
WT poteka v treh oz. štirih težavnostnih razredih:
• začetniki (L)
• nadaljevalni (M)
• odprti (S)
• veterani (V) (neobvezen)
Razred začetniki (L) je zasnovan kot spodbuda za neizkušene vodnike in pse. Težavnost
nalog ustreza vodnikom in psom, ki so osvojili osnove poslušnosti, iskanja ter prinašanja po
spominu.
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Razred nadaljevalni (M) je namenjen vodnikom in psom, ki so že osvojili začetne naloge ter
želijo napredovati na višjem nivoju. Naloge vsebujejo višji nivo ubogljivosti in samostojnega
dela.
Razred odprti (S) je namenjen izkušenim vodnikom in psom. Naloge tega razreda zahtevajo
zanesljivo vodljivost in ustrezajo tekmovalnim parom, vajenim iskanja in prinašanja tako po
spominu kot na slepo.
Razred veteranov (V) je neobvezen in je prilagojen starosti in kondiciji starejših psov.
Za organizacijo tekmovanja v posameznem razredu morajo biti prijavljeni najmanj 3 psi.
Psi, ki so v razredu L in M trikrat prejeli oceno odlično, morajo na naslednjem WT tekmovati
v razredu M ali S.
Psi, ki so uspešno opravili naloge višjega razreda, na naslednjih prireditvah WT ne morejo
več tekmovati v nižjem.

VIII. KONČNE DOLOČBE
Pravilnik je bil sprejet na korespondenčni seji UO SKR dne 22.04.2013 za preiskusno dobo 1
leta oz. 4-6 preizkušenj, izvedenih po tem pravilniku.
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