
Pravilnik za skoke v vodo in hitrostno plavanje 

 

Napisan: marec 2019 

Sprejet: maj 2019 

V veljavo stopi: na dogodku »Pasji dnevi v Velenju« 

 

1. člen 

 

Tim vodnik-pomočnik-pes 

 

Vodnik je oseba, ki psu vrže v vodo prinosilo oz. ga kliče k sebi pri plavanju, pomočnik pa je oseba, ki psa 

pred skokom oz. plavanjem drži. Če pes lahko počaka na mestu, pomočnik ni potreben. 

 

Minimalna starost psa na dan tekmovanja je 9 mesecev, minimalna starost vodnika in pomočnika na dan 

tekmovanja pa 18 let. V primeru mladoletnega  vodnika oz. mladoletnega pomočnika mora biti prisoten 

njegov oz. njun skrbnik, ki priloži potrdilo o dovoljenju varovancu za sodelovanje na tekmovanju ali pa je 

del tima vodnik-pomočnik-pes. 

 

Nastopajoči psi morajo biti zdravi, nepoškodovani ter veljavno cepljeni proti steklini. 

 

2. člen 

 

Prijava na tekmovanje 

 

Tekmovalni tim se na tekmovanje prijavi preko spletne prijavnice, e-pošte ali navadne pošte 

organizatorju. Ob prijavi navede svoje veljavne podatke kot točne podatke psa oz. psov, s katerimi 

nastopi. Prijava je prejeta po prejemu plačila startnine, če celotnega dogodka ne krije sponzor. 

 

Na dan prireditve tekmovalni tim v pisarni prevzame štartno številko ter skakalno-plavalni kartonček, če 

le-tega pes še nima.  

 

3. člen 

 

Odgovornost in varnost 

 

Vodnik, pomočnik in organizator morajo skrbeti za športni duh tekom celotnega dogodka, kjer je na 

prvem mestu dobrobit psa. Poskrbljeno mora biti za varnost psa, tj. pri skokih v vodo mora biti met 

prinosila v globoko vodo, pri plavanju pa je priporočljiv reševalni jopič za psa. 

 

Kratkogobčne pasme morajo obvezno imeti na sebi reševalni jopič, tako pri plavanju, kot tudi pri skokih 

v vodo, sicer se jim ne dovoli nastopiti. Enako velja za pse starejše od dvanajst let in pse z epilepsijo, kot 

tudi za pse z DNK potrjenimi genetskimi boleznimi (kjer sta oba gena mutirana v primeru recesivne 



bolezni), ki ovirajo gibanje, lovljenje ravnotežja ter koordinacijo, kljub temu, da se simptomi še niso 

pokazali.  

 

Ko pes priplava do roba vgradnega bazena brez izstopa s stopnicami ali naklona, in se roba dotakne s 

taco, mu vodnik takoj pomaga iz bazena, sicer sledi diskvalifikacija tima. 

 

Prinosila morajo biti plavajoča ter brez ostrih robov. Kot vaba se ne sme uporabljati hrana ter žive ali 

mrtve živali. 

 

Vodnik je odgovoren za vso škodo, ki jo naredi njegov pes. 

 

4. člen 

 

Oprema organizatorja in skoki v vodo 

 

V primeru uporabe bazena, mora biti le-ta velik vsaj 10 x 5 m2, ter globok vsaj 1,25 m. Odskočna 

površina je velika vsaj 6 x 3 m2, kjer je dolžina zaletišča najmanj 6 m. Površina zaletišča mora biti ali 

gumirana z utori, ali pa travnata preproga oz. druga nedrseča površina. Zaletišče je približno 20 cm nad 

gladino vode. 

 

V primeru skakanja v vodo iz pomola v stoječe vode, mora biti psu okolica v vodi varna in voda dovolj 

globoka. Pomol mora biti dovolj širok in dolg, ter nedrseč.  

 

Startna črta zaletišča mora biti označena. 

 

5. člen 

 

Oprema organizatorja in plavanje 

 

V primeru uporabe bazena, mora biti le-ta velik vsaj 10 x 5 m2, ter globok vsaj 1,25 m. Odskočna 

površina je velika vsaj 6 x 3 m2, ter približno 20 cm nad gladino vode. Pes lahko skoči v vodo, a iz roba 

zaletišča (brez zaleta). Če obstajajo stopnice v bazen, lahko pes štarta v vodi.  

 

Dolžina plavalne razdalje naj ne bo daljša od 25 m. Če je bazen samostoječ, pes plava od zaletišča pa do 

prinosila na nasprotnem robu bazena, če je bazen vgradnji, pes plava krajšo razdaljo bazena, kjer ga na 

nasprotni strani čaka vodnik, na startni poziciji pa pripravlja pomočnik. Vodnik lahko psa vzpodbuja tudi 

z igračo v vodi.  

 

V primeru plavanja v naravnih vodah organizator priskrbi prevoz psa in pomočnika do splava v vodi, iz 

katerega štarta pes brez zaleta. Pes lahko štarta tudi iz vode, vendar mora na sebi obvezno imeti 

reševalni jopič ali vsaj oprsnico. Na obali psa čaka vodnik, ki psa kliče oz. vzpodbuja z igračo. 

 



6. člen 

 

Merjenje – skoki v vodo 

 

Dolžina skokov se meri od roba zaletišča pa do konice pasjega nosu, ko je vsaj 50 % psa v vodi. Pri tem se 

uporablja širokokotna kamera, ki je vedno na istem mestu pod istim kotom, od roba zaletišča oddaljena 

načeloma od 4 do 5 m. Kamera naj bo čim bolj pravokotno na zaletišče.  

V primeru, da sta na posnetku zaporedna kadra, ko pes še ni 50 % v vodi ter nato ko je pes že zelo čez 50 

%, se naredi povprečje meritve obeh kadrov. 

 

Kalibracijo se izvede s pomočjo znanih ali pomerjenih večjih razdalj (nekaj metrov) na gladini vode, če ni 

izvedljivo, pa v neposredni bližini na kopnem. Če je razdalja med pomolom in gladino vode (višina) večja 

od 20 cm, se naredi še vertikalna kalibracija za določanje kota ob odskoku in začetne hitrosti za določitev 

razdalje na 20 cm višino pomola. 

 

Razdalja se meri v metrih na 2 decimalki. Meritev mora biti ponovljiva na 10 cm natančno. 

 

Za izboljšanje natančnosti meritve se priporoča merjenje 2 m od konca zaletišča (končni razdalji se nato 

prišteje 2 metra). 

 

7. člen 

 

Merjenje – plavanje 

 

V primeru uporabe samostoječega bazena, se čas začne meriti takoj ko pes skoči v vodo iz roba zaletišča. 

Čas se zaustavi ko pes prime prinosilo na robu bazena. 

 

V primeru uporabe vgradnega  bazena, se čas začne meriti takoj ko pes skoči v vodo iz roba zaletišča oz. 

ko stopi v vodo. Čas se zaustavi ko da pes taco na rob bazena.  

 

Dolžina plavalne razdalje naj ne bo daljša od 25 m. Če je bazen samostoječ, pes plava od zaletišča pa do 

prinosila na nasprotnem robu bazena, če je bazen vgradnji, pes plava krajšo razdaljo bazena, kjer ga na 

nasprotni strani čaka vodnik, na startni poziciji pa pripravlja pomočnik. Vodnik lahko psa vzpodbuja tudi 

z igračo v vodi. Igrača naj bo na vrvici. 

 

V primeru plavanja v naravnih vodah organizator priskrbi prevoz psa in pomočnika do splava v vodi, iz 

katerega štarta pes brez zaleta. Pes lahko štarta tudi iz vode, vendar mora na sebi obvezno imeti 

reševalni jopič oz. oprsnico. Čas se začne meriti takoj ko pes skoči iz splava oz. na dovoljenje merilcev na 

obali, če pes starta iz vode. Na obali čaka psa vodnik, ki ga kliče ter vzpodbuja z dovoljenimi motivatorji. 

Čas se zaustavi takoj, ko pes preči ciljno črto na obali. 

 



Čas merita dva časomerilca s štoparicama, izračuna se povprečje obeh časov. Meritev se zavrže v 

primeru očitno napačnega merjenja oz. okvare štoparice.  

 

Čas se meri v minutah : sekundah : stotinkah. 

 

V primeru uporabe kamere in ustreznega programa, se čas lahko meri z uporabo programa (v tem 

primeru 2 časomerilca nista potrebna).  

 

8. člen 

 

Trening 

 

Organizator lahko omogoči tekmovalcem neuradne treninge na lokaciji tekmovanja po lastnih 

zmožnostih. 

 

9. člen 

 

Poskusna serija 

 

Vsak tekmovalni tim ima možnost nastopiti v poskusni seriji, kjer se razdalje in časa ne meri, in kjer ima 

tim vsega skupaj do 3 zaporedne poskusne skoke v 2 minutah, ter 2 plavanji v 3 minutah.  

 

Po preteku 2 minut (3 minut v primeru plavanja) mora tim zapustiti zaletišče, ne glede ali je pes skočil 

(šel v vodo) ali ne. Tekmovalni tim lahko na lastno željo preskoči poskusno serijo skokov, plavanja. 

 

Če tekmovanje poteka v naravnih vodah iz splava, organizator lahko omogoči le 1 plavanje zaradi 

prevažanja tekmovalcev na startno pozicijo. 

 

Nastopi v poskusni seriji potekajo glede na zaporedne štartne številke. V vsakem trenutku sme biti v vodi 

le po en pes.  

 

10. člen 

 

Predtekmovanje - kvalifikacije 

 

Štartno številko mora vodnik pri nastopu imeti na vidnem mestu. Tekmovalni timi nastopajo glede na 

zaporedne štartne številke. 

 

Vsak tim ima v predtekmovanju na razpolago 2 skoka, v primeru plavanja v bazenu 2 plavanji, v primeru 

plavanja v naravni vodi iz splava, pa 1. Po sprostitvi zaletišča in vode ima tim 1 minuto časa, da izvede 

skok, oz. 2 minuti, da izvede plavanje. Kot končni rezultat se upošteva seštevek obeh skokov, plavanj (v 

primeru, ko sta 2 plavanji). 



V primeru plavanja v naravni vodi lahko iz splava starta več psov enega vodnika oz. lastnika hkrati, 

vendar le v primeru, če se čas meri s pomočjo kamere in ustreznega programa. Vsi ostali plavajo 

individualno. 

 

Najboljših pet tekmovalnih timov v vsakem velikostnem razredu, tako v skokih v vodo kot v plavanju, se 

uvrsti v finalno serijo. V primeru istega rezultata, se v finalno serijo uvrstijo vsi do vključno 5. mesta. 

 

11. člen 

 

Tekmovanje – finalna serija 

 

V finalni seriji ima vsak tekmovalni tim 1 poskus. Tekmovalni timi nastopijo v obratnem vrstnem redu 

uvrstitve iz predtekmovanja. V primeru, da imata 2 psa ali več psov enak rezultat v finalni seriji, ki jih 

uvrsti na eno izmed prvih treh mest, se izvede ponovna serija skokov oz. plavanj, dokler se pse z istim 

rezultatom ne razvrsti.  

 

12. člen 

 

Tekmovanje – skupinsko 

 

Skupino sestavljajo 3 psi, kjer je eden v razredu S, drugi v razredu M, tretji v razredu L . Za skupno 

razvrstitev skupine se štejejo vsi poskusi v predtekmovanju vsakega posameznega psa skupine, tj. vsi 

skoki oz. vsa plavanja. Dolžine oz. plavalne čase vseh psov skupine se sešteje in jih razvrsti od najdaljšega 

seštevka dolžine oz. najkrajšega seštevka časa. 

 

13. člen 

 

Velikostni razredi 

 

Psi so razdeljeni v razrede glede na plečno višino: 

 razred mali (small, S): psi manjši od 40 cm 

 razred srednji (medium, M): psi večji od vključno 40 cm, ter manjši od 55 cm 

 razred veliki (large, L): psi večji od vključno 55 cm 

 

Veljavne pomerjene višine so iz telesnih ocen, razstav, rally obedience-a, agility-ja in vseh ostalih 

kinoloških dogodkov, kjer FCI/KC sodnik vpiše v delovno knjižico ali na ocenjevalni list plečno višino psa. 

Psi, ki niso pomerjeni, se jih pomeri ob prijavi v pisarni, po možnosti s strani FCI/KC sodnika. 

 

Plečno višino psa se prepiše, vpiše v njegov skakalno-plavalni kartonček. Pri psih v razredih S in M mora 

zraven višine biti podpis osebe, ki je psa na prireditvi pomerila oz. prepisala višino. 

 



14. člen 

 

Skakalno-plavalni kartonček 

 

Skakalno-plavalni kartonček služi delovni knjižici psa, kjer so vpisani podatki psa, njegova plečna višina 

oz. velikostni tekmovalni razred, ter ali mora pes uporabljati rešilni jopič. Po tekmovanju se v kartonček 

vpiše poleg višine pomola individualne rezultati iz tekmovanja, tj. najdaljši razdalji dneva, najhitrejša 

časa dneva, ter uvrstitve. V kartonček se tudi vpiše končna uvrstitev v Državnem prvenstvu Slovenije na 

prvi tekmi naslednje sezone, ter Evropskem prvenstvu po tekmi. 

 

V primeru, da je višina pomola višja od 20 cm, se v kartonček poleg višine pomola vpiše še kot odskoka 

ter začetna hitrost zaradi preračuna dolžine skoka na primerljivo z ostalimi tekmovanji. 

 

15. člen 

 

Diskvalifikacija 

 

Tekmovalni tim je diskvalificiran v primeru nešportnega in nehumanega obnašanja do psa, nešportnega 

obnašanja do sotekmovalnih timov ter merilnega in pomožnega osebja na dogodku. 

Za nešportno obnašanje šteje: 

 fizično in psihično obračunavanje s psom, 

 potisk psa s pomola-zaletišča-splava v vodo, 

 nepomoč psu pri izhodu iz bazena, 

 žaljenje sotekmovalnih tiimov, merilnega in pomožnega osebja.  

 

16. člen 

 

Državno prvenstvo 

 

Državno prvenstvo Slovenije sestavljata vsaj 2 tekmi, organizirani z merjenjem po tem pravilniku, tj. v 

vseh treh velikostnih razredih. Končna državna razvrstitev v vsakem velikostnem razredu je seštevek 

najboljših dveh razdalj oz. časov posameznih tekmovanj (iz predtekmovanja ali pa finalne serije). Če je 

bilo le 1 plavanje na tekmi, se čas pomnoži z 2. 

 

Vsakemu tekmovalnemu timu, ki se je udeležil več tekem od potrebnih v državnem prvenstvu, se 

upoštevajo rezultati tistih tekem, kjer je dosegel boljše rezultate. Tekmovalni timi se razvrstijo po vsoti 

najdaljših razdalj oz. vsoti najkrajših časov. V Državnem prvenstvu se lahko razvršča le tekmovalne time, 

kjer ima vodnik stalno prebivališče v državi Državnega prvenstva. 

 

V primeru, da sta v Sloveniji v tekočem letu organizirani manj kot 2 tekmi, se poleg udeležbe na slovenski 

tekmi upošteva tudi zadnja tekma pred Evropskim prvenstvom, ki poteka dan prej in nudi možnost 



kvalifikacij za nastop na Evropskem prvenstvu. Tekmovalec poskrbi, da organizator vpiše rezultate v 

skakalno-plavalni kartonček ter da posreduje rezultate na dog.diving.slo@gmail.com. 

 

17. člen 

 

Evropsko prvenstvo 

 

 

Organizator tekme, ki je potekala v okviru kvalifikacij za Evropsko prvenstvo, posreduje vse rezultate 

skokov na www.dogdiving.eu. Za kvalifikacijo za Evropsko prvenstvo se štejeta 2 najboljši tekmovanji, 

torej 4 skoki (metri se pretvorijo v točke). 

 

Na Evropsko prvenstvo se direktno uvrsti prvih 5 iz Državnega prvenstva v razredu S, ki tekmujejo na 

Evropskem prvenstvu v razredu S, ter prva 2 iz Državnega prvenstva v razredu M in L. Na Evropskem 

prvenstvu ni razreda M, zato tekmovalci slovenskega razreda M in L tekmujejo skupaj v razredu L. Kot 

peti član L-ekipe na evropskem prvenstvu pa je tretje-uvrščeni iz M oz. L razreda, ki ima med njima večje 

število točk. 

 

Kvalificirani tekmovalec za Evropsko prvenstvo mora sporočiti glede svojega (ne)nastopa na Evropskem 

prvenstvu najkasneje 3 tedne pred tekmovanjem na dog.diving.slo@gmail.com, da ga lahko nadomesti 

naslednji uvrščeni v Državnem prvenstvu. 

 

V sezonah, ko bo organizirana samo 1 slovenska tekma, se  bodo tekmovalci lahko kvalificirali tudi na 

zadnji tuji tekmi, ki je običajno 1 dan pred Evropskim prvenstvom. Na Evropskem prvenstvu bo lahko 

nastopilo  5 najbolje kvalificiranih tekmovalnih timov v S in L razredu, ki bodo prisotni na Evropskem 

prvenstvu. 

 

  

 


