
Pravilnik za 4fun WT 

 

 

Discipline  
 

1) Mini WT: le posamezni marki.  

2) WT: marki, memoryji in blindi.  

 

Pes lahko tekmuje v obeh disciplinah.  

 

Ni omejitve števila psov na vodnika. 

 

Psi  
 

Psi, ki tekmujejo v mini WT in WT, morajo biti veljavno cepljeni ter zdravi. Goneče psice 

nastopijo zadnje. Vodne vaje se za njih zamenjajo z izključno kopenskimi vajami, ki vsebujejo 

eno prinosilo več kot prvotne vodne vaje. Pri mini WT prvemu prinesenemu marku sledi še en 

mark.  

 

Razredi  
 

1) Mini WT  

- absolutno (vse pasme skupaj)  

- pasemsko (vsaj 5 predstavnikov iste pasme na disciplino) 

- junior (le psi vseh pasem do 18 meseca starosti) 
 

2) WT  

- absolutno (vse pasme skupaj)  

- pasemsko (vsaj 5 predstavnikov iste pasme na disciplino) 

 

3) Mini WT in WT skupaj  

- senior (le psi vseh pasem stari 8 ali več let)  

 

Ne tekmuje se za vsak razred posebej, temveč le enkrat in na podlagi zbranih točk se razvrsti pse 

po ustreznih razredih.  

 

Pri seniorjih se primerja doseženo število točk v procentih ne glede na disciplino v kateri je pes 

tekmoval. Če je pes tekmoval v obeh disciplinah, se upošteva le disciplina, v kateri je dosegel 

večje število točk v procentih.  

 

Osnovna pravila  
 

Mini WT se izvede pred WT.  

 

Štartne številke se izžrebajo.  



Vodniki s psi, ki tekmujejo v obeh disciplinah, žrebajo štartne številke izmed prvih 

štartnih  številk, a le za mini WT, da se psi spočijejo in pripravijo za drugo disciplino.  

Vodniki, ki tekmujejo z več psi, žrebajo štartno številko le za prvega psa med preostalimi 

štartnimi številkami. Za vse ostale njegove pse se za štartno številko doda +/- 2 ali več, da lahko 

poskrbi za psa, ki je že opravil posamezno vajo, in pripravi naslednjega za delo.  

Ostali tekmovalci žrebajo med preostalimi štartnimi številkami.  

 

Naloga sodnika: določi vaje, sistem točkovanja, poda komentar dela, oceno, sešteje točke, 

razglasi rezultate, podeli pokale/medalje/rozete/diplome za tekmo in delavnico, če jih je pripravil 

organizator. 

 

Delegat za mini WT ne tekmuje v mini WT, delegat za WT ne tekmuje v WT. Delegat nadzoruje 

delo sodnika, preveri seštevek točk in razvrstitev ter podeli sponzorske nagrade. 

 

Metalci in strelci (lahko je to ena oseba) v posamezni disciplini ne tekmujejo v le-tej. Vsak met 

mora biti dobro zvočno naznačen, da ga pes opazi. 

 

Veljajo pravila poštene igre, zdravega odnosa med vsemi sodelujočimi, humanega odnosa do 

psov. 

 

Pravila in dolžnosti sodnika 
 

a) Ko vodnik pride v delavno vrsto k sodniku, mora imeti psa na povodcu. Sodnik preveri, če se 

pes ujema s štartno številko. Tekmovalcu nato razloži kaj se od njega pričakuje.  

b) Sodnik mora zagotoviti, da so gledalci dovolj stran od tekmovalcev v delavni vrsti.  

c) Za prinosila se uporablja standardna 500 g prinosila, ki se uporabljajo pri simulacijah lova 

retrieverjev, le da barva ni pomembna. Pri mini WT so prinosila lahko 250 g. Dovoljeno je imeti 

lastna prinosila.  

d) Sodnik mora preveriti vsa prinosila že na začetku tekme in poškodovana izločiti. Prav tako 

mora pregledati prinosila, ki jih pes prime. Posebno natančno mora pregledati prinosila psov, ki 

niso prinašalci (zaradi napačnih ugrizov za delo z divjadjo). 

e) Če se uporablja strel (ali kakšen drug zvočni signal), mora le-ta biti vedno pred metom 

prinosila. V primeru nevidnih prinosil (blind), je uporaba strela neobvezna (za vse pse enako). 

Če je možno, se raje uporabi puške kot pištole.  

f) Razdalja prinašanja ne sme biti večja od 150 m.  

g) Vsako vajo sodnik točkuje po točkovniku za 4fun WT.  

 

Razvrstitev psov  
 

- po večjem številu točk,  

- če imata psa enako število točk, je višje uvrščena samica, 

- če imata psa oz. psici enako število točk, je višje uvrščen mlajši pes oz. psica,  

- če imata psa oz. psici enako število točk in sta iste starosti, se izvede dodatna vaja posamezne 

discipline.  

 

 



1) 4fun mini WT  - primeri vaj 
 

a) posamičen mark kopno, trava po možnosti pokošena 

- prinosilo 5-10 m od stojišča, odvisno od terena. 

b) posamičen mark gozd, pregleden gozd  

- prinosilo 5-10 m od stojišča, odvisno od terena  

c) posamičen mark voda, globoka mirujoča voda z manj ali nič rastja  

- stojišče do 2 m od obale, odvisno od terena  

- prinosilo do 5 m od obale . 

d) dodatna vaja za razvrstitev na stopničke: posamičen mark gozd in jasa, pregleden gozd in 

trava po možnosti pokošena  

- stojišče 5 m v gozdu  

- prinosilo do 5 m od roba gozda na jasi, odvisno od terena. 

 

2) 4fun WT - primeri vaj 
 

a) kopno, trava po možnosti pokošena  

- 10 m od stojišča leži blind1 

- v ravni črti z blind1 je 25 m od stojišča vržen mark2  

- pes prinese blind1  

- psa pošljemo po mark2/memory2 

- med tekom po mark2/memory2 vržen mark3, ki ga pes opazi - pes prinese mark2/memory2.  

 

b) gozd in jasa, pregleden gozd in trava po možnosti pokošena  

- stojišče je v gozdu 10 m od jase  

- 5 blidov1 je 10 m od stojišča v gozdu vzporedno z robom gozd-jasa  

- mark2 je vržen na jasi 10 m stran od roba gozda  

- pes prinese mark2  

- pes prinese blind1  

 

c) posamičen mark voda, globoka mirujoča voda z manj ali nič rastja  

- stojišče do 2 m od obale, odvisno od terena  

- mark1 do 2 m stran od nasprotnega brega reke 

- psa pošljemo po mark1  

- ko je pes z mark1 v ustih še na drugem bregu obale, vržen na obali stojišča 5 m stran od stojišča 

mark2, ki ga pes opazi  

- pes prinese mark1  

- pes prinese mark2/memory2 

 

d) dodatna vaja za razvrstitev na stopničke: travnik, trava po možnosti pokošena  

- na izpadanje single mark1 do 25 m od stojišča čez oviro, če obstaja, za vsakega psa posamezno. 

 

Smisel in cilj  
 

- psom predstaviti pravilno prinašanje,  

- testirati pse na različnih terenih,  



- testirati pse v čim več različnih situacijah (WT),  

- nove izkušnje za psa, vodnika, vse sodelujoče, 

- pomagati vodnikom z idejami o nadaljnjem šolanju,  

- izključno nadgrajevati znanje psu in vodniku,  

- zabava za psa in vodnika.  
 

 


