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1.   Uvod 
 

a)   Delovni test (WT) je tekmovanje z namenom oceniti delovne sposobnosti različnih vrst prinašalcev, ne 
da bi pri tem ustrelili divjad. 

b)   Mednarodni delovni test (IWT) je delovni test, ki je organizoran in na katerem sodniki sodijo v skladu s 
 ‘pravili za mednarodne lovske delovne teste za prinašalce’.  

c)    Delovni test, ki je redno organiziran vsako leto, na katerem tekmujejo med seboj predstavniki 

nacionalnih ekip, se imenuje ‘THE IWT' in ga je obvezno potrebno organizirati v skladu s temi pravili.  
d)   Prinašalec je nepogrešljiv pomočnik lovcu pri lovu. Cilj vsakega IWT je izbrati najboljše pse, ki imajo dober 

temperament, sposobnost določanja padca prinosila (dobro ‘markirajo’), dobro uporabljajo nos in kažejo pobudo.  
e)   Vodenje se obravnava kot nepogrešljiv dodatek tem kvalitetam, z njim ohranjamo psa stabilnega med hojo ob 

nogi ali na stojišču, pripralvjenega ubogati vodnikovo usmerjanje pri iskanju prinosila, tudi kadar padca le-
tega pes ni videl (ga ni mogel ‘markirati’). 

 
2. Organizacija IWT 

 
a)   IWT mora oblikovati oseba ali osebe, ki imajo izkušnje z delom psov prinašalcev na lovu. Vsak pes mora 

imeti kolikor mogoče enake pogoje, in tako, da je dejavnik sreče zmanjšan na minimum.   
b)  Na IWT morajo organizatorji vedno simulirati dogajanja na pravem lovu. Zagotoviti morajo, da so vaje 

zasnovane tako, da izboljšujejo delo prinašalca in ne da zavirajo markiranje in naravne delovne 
zasnove psa. Na tej osnovi je potrebno tudi razporediti strelce in metalce prinosil. 

c)   Med prinašanjem se ne sme zahtevati od psa, da teče preblizu mimo drugega prinosila.  
d)  Organizatorji in sodniki morajo skrbeti za varnost psa, in ne smejo od njih zahtevati prečkanja nevarnih 

ovir.  

 
3. Izvedba IWT 

 
a)  Odločitev sodnikov je dokončna. Udeleženci ne smejo javno izpodbijati odločitve sodnika, oz. kritizirati 

gostitelja, terena ali pomočnikov. 
b)   Organizatorji imajo pravico izključiti pse iz tekme in/ali zavrniti prijavo. 
c)  Organizatorji lahko omejijo število tekmovalcev na IWT, pri čemer je pravica do nastopa na tekmi odvisna 

od datuma poslane prijavnice. 
d)  Sodniki morajo biti sodniki za Field Trial (FT; angleški način lova) oz. sodniki za WT, ki jih je odobrila 

matična kinološka organizacija, in/ali Kennel Club (KC; Kinološka zveza Velike Britanije) sodniki iz A- 
oz. B-seznama. Vsaj en sodnik mora biti FCI FT sodnik. 

e)   Vsi vodniki morajo upoštevati navodila sodnikov, ki imajo pravico odstraniti iz IWT psa, katerega vodnik 
ne upošteva njihovih navodil, oz. namenoma posegajo v sotekmovalca ali njegovega psa. 

f)    Noben udeleženec IWT ne sme dovoliti prehoda terena za IWT goneči psici. 
g)  IWT se lahko organizira za pse razreda odprti, ali odprti in novinci, ali odprti, novinci in začetniki. 

Dovoljena je samo uporaba terminologije odprti, novinci in začetniki.  
h)   Noben pes, niti začetniki, ne sme imeti med tekmovanjem ovratnice.  
i)    Nihče ne sme psa kaznovati ali ga ostro voditi medtem ko je v območju IWT. Tako obnašanje bo kaznovano 

(po odločitvi sodnika) z diskvalifikacijo. 
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4. Sojenje 
a)  Ko vodnik pristopi v vrsto k sodniku, mora biti njegov pes na povodcu. Sodnik mu nato razloži vajo. 

Sodniki morajo zagotoviti, da so gledalci na razumni razdalji od tekmovalcev v vrsti.  
b)   Sodniki bodo dali psom sleherno priložnost delati dobro, tako da bodo razmere kolikor mogoče v 

njihovo korist. Izbirali bodo pse, ki potrebujejo najmanj vodenja in jim najbolj ugajajo glede na 
uporabnost na lovu.  

c)  Pri vseh pasmah prinašalcev je bistvenega pomena dobro markiranje, skupaj s hitrim pobiranjem in 
hitro vrnitvijo. Med pobiranjem in vračanjem sodniki ne bodo preveč kaznovali psa, ki bo spustil 
prinosilo na tla, da izboljša prijem, vendar se tega ne sme zamenjati s površnim držanjem prinosila.  Psi, 
ki kažejo dobrega markiranja in iniciativo, morajo biti uvrščeni pred pse, ki jih je potrebno usmerjati do 
prinosila. 

d)   Pes, ki naredi izključitvene napake in napake, ki vodijo k ničli, ne more prejeti nagrade. 
e)  Sodniki imajo pravico ne podeliti nagrade, če po njihovem mnenju psi, ki so tekmovali, ne kažejo 

zadostnega nivoja. 
f)    Vsako vajo se ocenjuje s točkami. 
g)  Vsako prinosilo (dummy), po katerega pošljemo psa, je točkovan z 10 ali 20. Nič na enem prinosilu 

pomeni, da pes ni uvrščen (non classified, NC). Če mora pes pri posamezni vaji prinesti več kot eno 
prinosilo, ničla za eno prinosilo ne pomeni ničle za celotno vajo, ob spoštovanju vrstnega reda 
prinašanja prinosil.  

h)   V primeru velike napake se ne sme podeliti več kot 6 od 10 oz. 12 od 20 točk.. 
i)    V primeru več kot ene velike napake se ne sme podeliti več kot 2 od 10 oz. 4 od 20 točk.. 

 
5. Posebna navodila 

 
a)   Na začetku IWT se morajo sodniki prepričati, da imajo prave pse s pravimi številkami v vrsti. 
b)   Prinašalec mora biti miren ob strelu in padcu, in mora prinesti na povelje. Prav tako naj bi bili vsi psi 

preizkušeni pri delu v vodi in prostem lovu v določenem območju. Pes mora hoditi mirno (‘steady’) ob 
vodnikovi nogi.   

c)    Organizator mora zagotoviti dovolj sodnikov, da se lahko izvede vaje vodnega dela in prostega lova na   
območju. Na primer: 7 sodnikov, za 5 vaj in +/- 100 psov razdeljenih v razrede začetniki, novinci in 
odprti. 

d)  Med IWT se lahko uporabljajo le zelena standardna prinosila (dummyji, 500 g). Izjema: prinosila za metalec 
prinosil (‘dummy launcher’).  

e)  Ko se vrže prinosilo in ustreli, mora biti strel vedno pred vrženim prinosilom, s puško postavljeno ne več kot 
35 m stran od prinosila. Pri prinosilih, ki psu niso vidna, strel ni obvezen. Če je mogoče, se namesto pištol 
uporablja puške.  

f)    Vsak IWT bi moral vključevati vsaj pet vaj.. 
g)   Razdalja do prinosila / prinašanja naj ne bi bila večja od 150 m.  
h)  Kreditne točke (vrstni red iz angleške različice pravilnika): nadzor - oddaja - nagon - prirojeno markiranje 

- nos – tiho vodenje - hitrost v pobiranju prinosila - stil. 
i)   Velike napake (vrstni red iz angleške različi  ce pravilnika): slab nadzor in/ali motenje terena brez potrebe 

- slaba hoja ob vodnikovi nogi - slabo markiranje in/ali slab spomin o lokaciji prinosila - prevelika 
odvisnost od vodnika - nemirnost in iskanje pozornosti vodnika na stojišču - glasno vodenje - površno 
prinašanje - počasno delo in/ali brez pravega interesa / pobude. 

j)   Napake, ki vodijo do ničle (vrstni red iz angleške različice pravilnika): gonja (‘chasing’ – izbiranje prinosila 
med več prinosili) – ‘lov’ s prinosilom v ustih - menjava prinosil – ne-vstop v vodo – neuspeh pri najdbi 
prinosila (neuspešno prinašanje) - streloplahost - izven nadzora - utekanje (‘run-in’)- cviljenje - lajanje. 

Če pes naredi napako, tekmovalni par (vodnik/pes) dobi nič (0) točk. Tekmovalni par lahko tekmuje v 
preostalih vajah.
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k)   Izključitvene napake ( vrstni red iz angleške različice pravilnika): agresivno obnašanje - prebod prinosila z 
zobom - fizično kaznovanje psa. 

Če pes naredi izključitveno napako, tekmovalni par (vodnik/pes) ne sme nadaljevati tekmovanja. 
 
Odobreno kot smernice Generalnega odbora FCI marca 2007 v Amsterdamu.  
 
Spremembe (odebeljeno in ležeče) je odobril Generalni odbor FCI v Dortmundu, oktobra 2010. V veljavo 

stopijo 1. januarja 2011. 
 


