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PRAVILNIK ZA DELOVNI TEST ZA PRINAŠALCE (WORKING TEST, WT) 

 

      I. UVOD 

 

1. Delovni test (Working Test, s kratico WT) je tekmovanje v prinašanju s 

prinosili (dummyji) za prinašalce (pasme iz skupine VIII/1); na WT lahko pod 
enakimi pogoji sodelujejo tudi šarivci (pasme iz skupine VIII/2). 

2. Namen WT je lastnikom psov prinašalskih pasem ponuditi priložnost, da svoje 

pse izšolajo za prinašanje v skladu z zahtevami mednarodnega pravilnika za WT 
(IWT) ter jim omogočiti, da osvojeno znanje preizkusijo na tekmovanjih. 

3. Prinašalec je nepogrešljiv pomočnik lovcu pri lovu. Cilj vsakega WT je izbrati 
najboljše pse, ki imajo dober temperament, sposobnost določanja lokacije padca 
prinosila (pse, ki dobro ‘markirajo’), dobro uporabljajo nos, kažejo lastno pobudo za 

najdbo, in imajo sposobnost zapomniti si lokacije padcev prinosil s časovnim 
zamikom ('memory' ali 'prinašanje po spominu'). 

4. Vodenje se obravnava kot nepogrešljiv dodatek tem kvalitetam, z njim 
ohranjamo psa stabilnega med hojo ob nogi ali na stojišču, pripravljenega ubogati 
vodnikovo usmerjanje pri iskanju prinosila, tudi kadar padca le-tega pes ni videl (ga 

ni mogel ‘markirati’, torej je to 'slepo prinosilo' ali s tujko 'blind').  

5. Opravljen WT je pogoj za prestop člana LKDP iz statusa 'pripravnika' v status 

'polnopravnega člana' v skladu s Statutom LKDP. 

 

II. ORGANIZACIJA WT 

 

1. WT se lahko organizira skozi vse leto in v vsakem vremenu. 

2. WT mora organizirati oseba ali skupina oseb, ki imajo izkušnje z delom psov 
prinašalcev na lovu. Vsak pes mora imeti kolikor mogoče enake pogoje, tako da je 

dejavnik sreče zmanjšan na minimum.  

3. Na WT 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. Po teh izhodiščih je 
potrebno tudi razporediti strelce in metalce prinosil. 

4. Med prinašanjem se ne sme zahtevati od psa, da teče preblizu mimo drugega 
prinosila.  

5. Organizatorji in sodniki morajo skrbeti za varnost psa, in ne smejo od njih 

zahtevati prečkanja nevarnih ovir.  
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6. Udeležba je dovoljena vsem psom, ki ne kažejo znakov agresivnosti in imajo 
s strani FCI priznan rodovnik. 

7. Goneče psice se tekmovanja ne morejo udeležiti in ne smejo prečkati 
območja, na katerem poteka WT. 

8. Za prijavo v posamezne težavnostne razrede testa ni starostnih omejitev. V 
neobveznem razredu veteranov lahko tekmujejo le psi po dopolnjenem 7. letu 
starosti.  

9. Prireditelj lahko omeji število udeležencev, vendar mora to v naprej navesti v 
razpisu. V primeru, da se na WT prijavi več vodnikov, kot je mest, velja vrstni red 

prispetja prijav; prijave se lahko omeji na po enega psa na posameznega vodnika. V 
primeru potreb po omejitvi števila prijav v razredu Predtekmovalci, imajo prednost 
psi, ki imajo opravljen izpit iz poslušnosti po programu VP ali BBH. 

10. Prijavi na WT je treba predložiti kopijo potrdila o plačilu prijavnine. V primeru 
plačila na dan WT je prijavnina višja. 

11. S prijavo se vodnik nepreklicno strinja z določili tega pravilnika. 

12. 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. Izjema je 
nepričakovan izostanek iz zdravstvenih razlogov (bolezen, poškodba) ali zaradi 
gonitve psice – v teh primerih se prijavnina upošteva kot predplačilo za naslednji 

WT v organizaciji LKDP. 

13. Vodnik lahko v posameznem tekmovalnem razredu WT, v kolikor ni omejitve 

zaradi prekomernega števila prijav, vodi največ dva psa, vendar organizator ne 
jamči, da bo lahko ustrezno razporedil oba psa glede na žreb štartnih številk. Na 
posameznem WT lahko isti pes nastopa samo z enim vodnikom, razen v primeru  

tekmovanja mladih vodnikov. 

14. Ob prijavi organizator preveri formalnosti vključno z rodovnikom psa,  

potrdilom o cepljenjih in istovetnostjo prijavljenega psa.  

15. Po zaključeni registraciji v posameznem razredu se izvede žrebanje štartnih 
številk. Žrebanje lahko opravi organizator tudi predhodno, takoj po zaključku 

datuma za oddajo prijavnic, ali po zaključeni registraciji psov v posameznem 
razredu. 

16.  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), 

- če prijavljeni pes nima veljavnega potrdila o cepljenju proti steklini, 

- psice po 4. tednu brejosti in pred 8. tednom po kotitvi, 

- če se psi brez nadzora nahajajo na terenih, kjer poteka WT, 

- če sta vodnik ali pes neupravičeno odsotna na zboru pred začetkom WT, ali 

če se vodnik s psom ne javi na opravljanje posamezne naloge, ko je k temu pozvan,  
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- če vodnik ali njegov pes namenoma posega v sotekmovalca ali njegovega 
psa, zaradi česar sta diskvalificirana (s strani sodnika), 

- če vodnik fizično kaznuje psa na področju opravljanja WT; takšno vedenje se 
lahko kaznuje (s strani sodnika) z diskvalifikacijo,  

- če pes kaže napadalnost do drugih psov ali ljudi. 

17.  Vsi udeleženci in gledalci so dolžni upoštevati navodila vodje prireditve in 
sodnikov. Vodja prireditve in/ali sodnik lahko izključi s prireditve psa, katerega 

vodnik ne upošteva njihovih navodil, oz. namenoma posega v sotekmovalca ali 
njegovega psa. 

18.  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.  

19.  Lastnik in vodnik psa sta solidarno in izključno odgovorna za škodo, ki jo 
povzroči pes ali vodnik v času poteka WT. Udeležba na prireditvi je na lastno 

odgovornost – prireditelj ne prevzame nobene odgovornosti za morebitne nesreče in 
poškodbe psov ali vodnikov. Za morebitno škodo tretji osebi je odgovoren izključno 

vodnik psa. 

 

III. POSEBNA NAVODILA 

 

1. Noben pes, niti Predtekmovalci, ne sme imeti med tekmovanjem ovratnice.  

2. Pri WT se uporablja standardna prinosila iz blaga, teže 500 g v zeleni barvi, 
brez kakršnihkoli dodatkov, razen natisa številk, imena prireditve, ali logotipov na 
blagu. Izjema so posebna prinosila za streljanje z metalci prinosil ('dummy 

launcher').  

3. Strelec mora ustreliti tik preden pomočnik vrže prinosilo. Strelec ne sme biti 

dlje kot 35 m od prinosila. Pri 'slepem prinosilu' uporaba strela ni obvezna. Če je 
mogoče, se namesto pištol uporablja puške. 

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, prejme vodnik 
'Spričevalo o vodnem delu' in posebno oznako v delovni knjižici, v kolikor jo predloži 

pred začetkom WT. 

5. Vsak WT mora biti sestavljen iz najmanj 4 nalog. 

6. Razdalja prinašanja naj ne bi bila daljša od 150 metrov. 

7. V vseh težavnostnih razredih morajo biti psi med opravljanjem testnih nalog 
brez povodcev. Izjema je razred »Predtekmovalci« (P), v katerem je dovoljena 

uporaba povodca, vendar lahko pes, ki tekmuje na povodcu, doseže največ 
polovično število točk. 
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8. V razredu P lahko pes, ki uteče iz položaja,  a se na povelje takoj zaustavi 
in vrne k vodniku (»controlled run-in«), doseže največ polovično število točk. V 

ostalih razredih za takšno napako pes dobi ničlo. 

9. Sodniki med celotno preizkušnjo ocenjujejo mirnost, samokontrolo, veselje 

do dela, uporabo nosa, zmožnost pomnjenja, vodoljubnost, veselje do prinašanja, 
vztrajnost, vodljivost, stil dela ter sodelovanje vodnika in psa. 

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.  Pri točkovanju vaje se kot pozitivno ocenjuje (po abecednem redu): 

- hitrost pri prinašanju  

- nagon in zavzetost za delo  

- naravno markiranje 

- nos 

- oddajanje v roko 

- stil dela psa 

- tiho vodenje vodnika 

- vodljivost psa 

 

12.  Večje napake (po abecednem redu): 

- glasno vodenje vodnika 

- nemirnost psa in iskanje pozornosti pri vodniku 

- oklevanje pri vstopu v vodo 

- pomanjkljiva poslušnost in/ali motenje terena brez potrebe 

- počasno delo in/ali pomanjkanje iniciative 

- površen prijem 

- prevelika odvisnost od vodnika / nesamostojnost 

- pomanjkljiva poslušnost 

- pomanjkljiva zmožnost pomnjenja in/ali slabo lociranje prinosila 

- utekanje v razredu P 

 

13.  Napake, zaradi katerih dobi pes oceno nič (po abecednem redu): 

- če pes očitno ni pod nadzorom vodnika 

- če ne gre v vodo 

- gonja s prinosilom v gobcu 
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- lajanje ali cviljenje 

- menjava prinosil med prinašanjem 

- neuspešno iskanje in prinašanje 

- pogon divjadi 

- streloplašnost 

- utekanje ('run-in', razen kontroliranega utekanja v razredu P) 

 

V kolikor tekmovalni par vodnik in pes dobita eno oceno nič, lahko nadaljujeta 
tekmovanje, nista pa uvrščena (nista kvalificirana, NC). 

 

14. Izločitvene napake (diskvalifikacija, disq., po abecednem redu): 

- agresivno obnašanje 

- fizično kaznovanje psa 

- naluknjanje prinosila 

 

V kolikor tekmovalni par (vodnik in pes) naredita eno od izločitvenih napak, sta 

diskvalificirana in ne smeta nadaljevati tekmovanja. 

Ocenjeni so le psi, ki so sodelovali pri vseh nalogah, WT pa opravijo le psi, ki so 
pozitivno opravili vse naloge (psi brez ničle so uvrščeni, kvalificirani).  

Kvalificirani psi se razvrstijo po mestih (rangirajo) glede na doseženo število točk, v 
vsakem razredu posebej pa se razglasi tri najboljše pse. 

V primeru enakega števila točk za katerokoli od prvih treh mest sodniki (ali 
medsebojno med sodniki izbrani sodnik) določi/jo dodatne naloge. 

 

IV. NALOGE IN OCENJEVANJE 

 

Naloge morajo biti prilagojene terenu in kolikor je le mogoče podobne delu na 
pravem lovu. Posamezna naloga je lahko sestavljena iz več delov. 

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. 

V primeru velike napake se ne sme podeliti več kot 6 od 10 oz. 12 od 20 točk. 

V primeru več kot ene velike napake se ne sme podeliti več kot 2 od 10 oz. 4 od 20 

točk. 
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Za oceno odlično je potrebno zbrati 90 odstotkov, za oceno prav dobro 80 
odstotkov, za oceno dobro 70 odstotkov od vseh možnih točk. Pri manjšem odstotku 

zbranih točk, vendar brez ničle, se pes uvrsti (kvalificira) z oceno opravljeno. 

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 prvih treh mestih izvede dodatne naloge. Te naloge 
določi med sodniki soglasno izbrani sodnik, sodi jih isti sodnik ali 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 ('sodnikov izbor' ali 'judges' 

choice'), in sicer za posamezni razred ali skupno. Sodniki pri dodelitvi tega priznanja 
niso vezani na dosežene rezultate.  

 

V. SOJENJE 

 

Ob pristopu k opravljanju določene naloge se mora vodnik prepričati, da je pes na 
povodcu. Sodnik preveri štartno številko tekmovalnega para (vodnik in pes), 

vodnika seznani z nalogo in mu da znak za začetek. Sodnik oziroma s strani 
organizatorja določeni pomočnik sodnika ('stevard') mora zagotoviti, da so gledalci 
na dovolj veliki razdalji od tekmovalnega para in terena. 

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 po strelu. 

Pri vseh pasmah prinašalcev je dobro markiranje izredno pomembno, skupaj s 
hitrim pobiranjem in prinašanjem. Ko pes pobere in se vrača, sodnik ne bo kaznoval 

psa, ki odloži prinosilo z namenom boljšega prijema, a tega ne sme zamenjati s 
površnim prijemom in igranjem s prinosilom. Psi, ki kažejo sposobnost markiranja in 

samoiniciativno delo, morajo biti ocenjeni bolje kot tisti, ki jih je bilo potrebno 
usmerjati oz. spodbujati k prinašanju. 

Sodniki imajo pravico ne podeliti nagrade, če po njihovem mnenju psi, ki so 

tekmovali, ne kažejo zadostnega nivoja dela. 

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 naravne zasnove.  Sodnik ne sme 
zahtevati premagovanja nevarnih ovir.  

 

VI.  SODNIKI IN SODNIŠKI PRIPRAVNIKI 

 

WT lahko sodijo le naslednji sodniki: 

1. Tuji sodniki z licenco matične države (FCI / KC sodniki) 
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2. Za slovenske sodnike veljajo sledeči pogoji za imenovanje za sodnika za WT: 

- Če je opravil pogoje za pridobitev sodniške licence v skladu s priporočili 

Komisije za prinašalce FCI v katerikoli državi z dolgoletno tradicijo organiziranja WT 

- Če je sodnik za katerokoli delo ali za ocenjevanje zunanjosti, v skladu s 

pogoji KZS, in je hkrati: 

o najmanj trikrat uspešno vodil psa prinašalca na WT v najvišjem 
težavnostnem razredu, in 

o najmanj dvakrat stažiral pri različnih sodnikih FCI / KC na WT vseh 
težavnostnih stopenj s pozitivno oceno odgovornega sodnika, in 

o najmanj petkrat sodeloval z različnimi sodniki kot pomočnik / stevard 
ali zapisničar. 

- Če je sodeloval pri organizaciji najmanj treh prireditev po programu WT pri 

kateremkoli klubu ali društvu. 

- Če so izpolnjene zgoraj navedene zahteve, lahko LKDP to osebo vpiše v seznam 

sodnikov kot "WT sodnik - pripravnik". Skupaj z izkušenim sodnikom FCI / KC 
lahko sodi na lokalnih tekmovanjih po tem pravilniku za WT. 

- WT sodnik – pripravnik lahko po tem, ko je trikrat uspešno sodil na tekmah po 
pravilniku za WT, in po zaključenem specifičnem izobraževanju v skladu s pravili 
KZS, opravi teoretični in praktični del izpita pri vabljenem domačem ali tujem WT 

sodniku FCI / KC najvišjega ranga, nakar se ga vpiše v seznam sodnikov kot “WT 
sodnik”. 

 

VI. RAZREDI 

 

WT poteka v treh obveznih (podčrtani) in dveh neobveznih, vendar še vedno 
uradnih, težavnostnih razredih:  

• Predtekmovalci (schnupfer classe, newcomer, puppy class, vorprüfung, P) 

• začetniki (beginners, Z),  

• novinci (novice, N), 

• odprti (zreli, open, O)   

• veterani (veterans, seniors, V) 

in v dodatnem razredu, namenjenem popularizaciji WT: 

• Druge pasme (druge pasme ali brez rodovnika, other or mix breeds, D) 

V razredu D opravljajo psi naloge glede na povprečni nivo znanja, praviloma na 
nivoju razreda P ali Z, in ne napredujejo v višje razrede. 
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Druge pasme in psi, ki so v (so)lastništvu ali vzreji sodnikov, lahko sodelujejo v 
vseh razredih, v kolikor se sodniki s tem strinjajo, vendar le 'Izven konkurence'. Ti 

psi dobijo diplomo in oceno, se pa ne rangirajo v posameznem razredu.  

Razred Predtekmovalci (P) 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. Ob prijavi imajo prednost psi, ki imajo opravljen 
najmanj izpit VP1, ali VP2, ali VPUO-BH, ali BBH. 

Razred Začetniki (Z) je namenjen bolj izkušenim začetnikom, ki poleg osnov 
poslušnosti, iskanja in prinašanja, že obvladajo osnove usmerjanja na daljavo. 

Razred Novinci (N) je namenjen naprednim psom, ki pa še niso dovolj izkušeni za 
prinašanje iz velikih razdalj, prinašanje na slepo in ob večjih motnjah.  

Razred Odprti (O) 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, na velikih razdaljah in ob večjih motnjah. 

Razred Veterani (V) je namenjen psom, starejšim od 7 let, vaje so prilagojene 
tako, da od psa ne zahtevajo večjega fizičnega napora. 

Razred Druge pasme (D) je namenjen psom, ki niso prinašalskih pasem (oz. 
pasem iz skupin VIII/1 in VIII/2) ali nimajo od FCI priznanega rodovnika. 

 

Psi, ki so v nižjem razredu (najnižji razred je P) trikrat prejeli oceno odlično, morajo 
na naslednjih WT tekmovati v višjem razredu (Z, N, ali O). Psi, ki so uspešno 

opravili naloge višje razreda, ne morejo več tekmovati v nižjem razredu. 

Na posameznem WT se obvezno razpiše prijave za obvezne razrede, razen na 
samostojnem WT za razreda P in D.  

Za razreda P in D se lahko organizira WT samostojno (brez razpisa vseh ostalih 
razredov) z namenom popularizacije WT v Sloveniji. 

 

VII. POGOJI ZA UDELEŽBO NA MEDNARODNEM WT (IWT) 

Tekmovalni par vodnik in pes, ki je bil uvrščen v razredu novinci (N) ali odprti (O): 

- na treh WT, organiziranih v skladu s tem pravilnikom ali z mednarodnimi 
pravili za WT, vsaj z oceno dobro, ali  

- na vsaj dveh WT po teh oziroma mednarodnih pravilih, in eni tekmi s prinosili 
(dummy trial, DT), organizirani kot simulaciji poljskega preizkusa za 
prinašalce (field trial, FT), za razred odprti (O), vsaj z oceno dobro,  

se lahko kvalificira za udeležbo na IWT z veljavnostjo kvalifikacije od januarja 
predhodnega leta do julija v letu, ko se organizira IWT. 

V primeru omejitve števila udeležencev na IWT iz posamezne države, imajo 
prednost psi, kvalificirani v razredu odprti (O) in z večjim številom točk izbranih treh 
WT oz. dveh WT in enega DT. 

mailto:lkdp.info@gmail.com
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VIII.  KONČNE DOLOČBE 

 

Pravilnik je bil sprejet na seji UO LKDP dne  5. maja 2019. 

 

 

 

PRAVILNIK ZA IZVEDBO TEKME S PRINOSILI (DUMMY TRIAL, DT) 

 

Tekma s prinosili (dummy trial, DT) je simulacija angleškega načina izvedbe poljske 
preizkušnje za prinašalce (field trial, FT) v skladu z mednarodnim FCI pravilnikom za 

FT. 

Pri DT vaje praviloma niso enake za vse tekmovalne pare (vodnik in pes), vsak 
tekmovalni par pa ocenita najmanj dva sodnika. 

DT poteka v dveh težavnostnih razredih, N in O. 

Tekma poteka na izpadanje, tekmovalce se ocenjuje opisno (A, B, C, + - ) pri čemer 

po začetnih dveh prinašanjih v naslednji krog napredujejo samo psi, ki so bili 
ocenjeni z A. V naslednjih krogih ima vsak pes samo po eno prinašanje. 

Iz organizacijskih razlogov je število tekmovalnih parov omejeno v primeru dveh 

sodnikov na 14 v posameznem razredu in v posameznem tekmovalnem dnevu. 

V skladu s pravilnikom za FT so kvalificirani tekmovalci ob zaključku ocenjeni z 

ocenami dobro, prav dobro in odlično. 

 

Pravilnik je bil sprejet na seji UO LKDP dne  5. maja 2019. 
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Dodatek 1 / Annex 1 

 
TOČKOVANJE TEKMOVANJA NA “4fun” ali FCI RAZSTAVI IN DELOVNEM TESTU ZA PASMO  
WORK AND ‘4fun’ or FCI SHOW COMPETITION PER BREED 
 
RAZSTAVA / SHOW 
1. V RAZREDU 
/ SHOW CLASS 

2. V RAZREDU 
/ SHOW CLASS 

3. V RAZREDU 
/ SHOW CLASS 

ODLIČNI / 
EXCELLENT 

PRAV DOBRI / 
VERY GOOD 

DOBRI / 
GOOD 

ZADOSTNI / 
SATISFACTORY 

1 2 3 4 5 6 7 

 

DELOVNI TEST:  
ODPRTI – TOČKOVANJE ENAKO RANGU UVRSTITVE; NOVINCI – RANGU SE PRIŠTEJE 1 TOČKA ; ZAČETNIKI 
& VETERANI – RANGU SE PRIŠTEJE 2 TOČKI; PREDTEKMOVALCI – RANGU SE PRIŠTEJE 3 TOČKE. 
ZMAGOVALEC IMA NAJMANJŠE ŠTEVILO TOČK. 

WORKING TEST:  
OPEN CLASS – NUMBER OF POINTS IS EQUAL TO THE RANK; NOVICE  – RANK + 1 POINT; BEGINNER & 
VETERAN – RANK + 2 POINTS; NEWCOMER / PUPPY – RANK + 3 POINTS. THE WIINNER HAS THE LOWEST 
SUM OF POINTS. 
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Dodatek 2 / Annex 2 

 

PRAVILNIK ZA DELOVNI TEST PAROV ALI SKUPINE TREH VODNIKOV IN 
PSOV / TEAM WT RULES FOR A PAIR OR A GROUP OF THREE COMPETITORS 

 

Skupinski delovni test (Team WT) se lahko izvede za v naprej dogovorjeno ali za 

naključno izžrebano skupino dveh ali treh vodnikov in psov, ki sicer tekmujejo v 
različnih razredih, kot sledi v preglednici spodaj. Pare ali skupine se pri žrebanju 
razvrsti v dve oz. tri skupine glede na razred, v katerem tekmujejo, in iz vsake se 

izžreba v par ali skupino po enega psa in vodnika. Team WT se lahko izvede v enem 
ali dveh zaporednih dneh. 

The Team WT can be organized for a team, agreed upon in advance, or for a 
randomly drawn group of two or three dogs and dog handlers, who should (each of 
them) compete in a different class, as presented in the table below. When drawing 

the numbers are distributed in 2 (for pairs) or 3 (for teams) lots, from each lot one 
dog is included in a pair / team. Team WT can be executed within one or two 

consecutive days. 

 

Razredi / Classes Par / Team of two 
dogs 

Skupina 3 / Team of 
three dogs 

P Predtekmovalci / Newcomers, Puppy 

Z Začetniki / Beginners 

Druge pasme / Other or mix breeds 1xP ali/or Z ali/or D & 

1xN ali/or O ali/or V 

1xP ali/or Z ali/or D &  

1xN & 1x O ali/or V &  

1xN ali/or V & 1xO 
N Novinci / Novice 

O Odprti / Open 

V Veterani / Veterans 

 

Za test parov ali skupine treh vodnikov in psov je potrebno izvesti vsaj 4 in največ 9 
vaj. Vaje na posameznem stojišču v paru (2 vaji za par) so prilagojene nivoju vaj za 
začetnike (Z) in odprte (O), v skupini treh (3 vaje za skupino) pa  za začetnike (Z), 

novince (N) in odprte (O), ne glede na razred, v katerem pes sicer tekmuje. 

For the test of a pair or team of three dogs & dog handlers the number of exercises 

is at least 4 and a maximum of 9. The exercises at the same step for the pair (2 
exercises) are to be adapted to the classes Beginners (Z) and Open (O), for the 

team of three (3 exercises) to Beginners (Z), Novice (N) & Open (O), irrespective of 
the class in which the dog participates as an individual. 

 

Dodatek k Pravilniku za WT in DT za Team WT sprejet  na e-sestanku UO LKDP dne 30.7.2019 
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