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SPLOŠNE DOLOČBE  

 
1. člen  

 
Cilj tekmovanja je negovati etiko med lovci in vodniki, ki pri lovu uporabljajo pse ptičarje in z doseženimi rezultati 
prispevati k razvoju lovstva in kinologije. Med tekmovanjem lovci pokažejo poznavanje lovskih veščin, upoštevanje 
veljavnih zakonskih določil, previdno uporabo orožja, pripravljenost v praktičnem lovu in uporabo psov ptičarjev pri 
lovu.   
Od psa, ki ga na tem tekmovanju vodi lovec, se zahteva, da pokaže prirojene lastnosti in stopnjo pripravljenosti – 
priučenost za poljski lov.   

 
2. člen  

 
Tekma za pokal »Sveti Hubert« je lahko mednarodna, državna, regijska, občinska ali lokalna.  Tekmovanja lahko 
potekajo pod pogojem, da se jih udeleži najmanj 6 lovcev ali najmanj 2 lovki.   

 
3. člen  

 
Tekmovanja te vrste lahko organizirata Slovenska kinološka zveza in Slovenska lovska zveza ter vse njune članice s 
področja Republike Slovenije, ob upoštevanju pogojev in predpisov tega pravilnika.   
 

4. člen  
 
Na tekmovanjih lahko sodelujejo ptičarji, ki so vpisani v slovensko rodovno knjigo ali v rodovniško knjigo organizacije 
držav članic FCI (mednarodne kinološke organizacije), imajo potrdilo o opravljenem preizkusu naravnih zasnov in 
JZP ali PP ali ŠPP. 

 
 

5. člen  
 
Organizator tekmovanja določi sodnike, ki ocenjujejo lovce in njihove pse.   
Če tekmovanje zaradi večjega števila tekmovalcev poteka v več skupinah, morata vsaki skupini soditi po 2 sodnika. 
Sodniki morajo biti kinološki sodniki za delo psov ptičarjev priznani s strani FCI. 

 
6. člen  

 
Če tekmovanje poteka v več skupinah, se mora ob koncu dneva za zmagovalce iz skupin organizirati dodatno 
tekmovanje oziroma baraž, v katerem sodijo trije sodniki, ki jih določi organizator.  
V baražu sodelujejo prvouvrščeni tekmovalci iz vsake skupine pod pogojem, da so osvojili najmanj 66 točk in so 
odstrelili vsaj en kos dovoljenje divjadi ali pa je prvouvrščeni tekmovalec dosegel najmanj 66 točk brez odstrela, pod 
pogojem, da je imel pes vsaj eno korektno stojo in glede na let divjadi, lovec iz opravičljivih razlogov ni mogel 
odstrelili divjadi (divjad, ki se na dan tekmovanja ne lovi, varnostni razlogi, fizične ovire itd.). V primeru enakega 
števila točk ima prednost tekmovalec, kateri je odstrelil vsaj en kos divjadi.   
Skupine lahko štejejo najmanj 6 do največ 11 tekmovalcev.   
Tekmovalec brez odstrela v skupini, da bi postal zmagovalec baraža mora izvršiti odstrel divjadi.   
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7. člen  

 
Organizator imenuje vodjo tekmovanja. Vodja mora biti kinološki sodnik za delo psov ptičarjev ali pa izkušen lovec 
kinolog.   
Vodja tekmovanja je odgovoren za pripravo in nemoteno izvedbo tekmovanja.  
Njegove glavne dolžnosti so:  
- zagotoviti lovski teren z dovolj pernate divjadi določene za tekmovanje,  
- zagotoviti potrebna soglasja za organizacijo tekmovanja,  
- zagotoviti štartne številke za tekmovalce in spoštovanje vrstnega reda med tekmovanjem,    
- med tekmovanjem zagotavljati red na terenu zaradi varnosti tekmovalcev, sodnikov in gledalcev  
- biti stalno na razpolago sodnikom zaradi učinkovitega in nemotenega poteka tekmovanja.  
Vodja tekmovanja ne sme biti istočasno tudi udeleženec tekmovanja.  

 
8. člen  

 
Sodelovanje na lovsko-kinološki Tekmi za pokal »Sveti Hubert« je lahko posamično in ekipno. Ekipa je sestavljena iz 
najmanj dveh tekmovalcev. 

 
9. člen  

 
Organizator tekmovanja je dolžan Slovenski kinološki zvezi v določenem roku prijaviti datum in kraj tekmovanja, da 
bi ga lahko pravočasno odobrili in objavili v glasilu »Kinolog« in »Lovec«, kot velja za vse ostale kinološke prireditve.   

 
10. člen  

 
Na tekmovanju ne smejo sodelovati bolni in agresivni psi. Psice, ki se gonijo morajo nastopati zadnje. Vodnik je o 
gonji psice dolžan o tem pravočasno (pred preizkušnjo) obvestiti prireditelja.    

 
POGOJI TEKMOVANJA  

 
11. člen  

 
Tekmovanje na Tekmi za pokal »Sveti Hubert« poteka za tekmovalce s ptičarji. V eni skupini lahko tekmuje najmanj 
6 psov in največ 11. V primeru, da je več kot 11 tekmovalcev, lahko organizator z žrebanjem določi razvrstitev 
tekmovalcev po skupinah.   
Prijavo na tekmovanje, ne glede na to, ali gre za posameznika ali ekipo, organizatorju pošlje njegova/njena matična 
organizacija. V prijavi se dostavijo vsi potrebni podatki o tekmovalcu in psu, ki jih mora organizator zahtevati 
najkasneje 15 dni pred tekmovanjem. Pravico do tekmovanja imajo vsi kinologi lovci, kateri posedujejo veljavno 
lovsko izkaznico, veljaven orožni list in psa ptičarja s predhodno opravljenimi preizkušnjami.   

 
 

12. člen  
 
Sodniška skupina ocenjuje vsakega tekmovalca in njegovega psa posebej.  
Vsak turnus, v katerem ni bila storjena izključitvena napaka, traja 15 minut. Turnus v baražu traja 10 minut. Sodniki 
si morajo v sodelovanju z vodjo tekmovanja prizadevati, da vsakemu tekmovalcu zagotovijo enake pogoje na terenu 
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in po potrebi na zahtevo organizatorja vsakemu tekmovalcu omejiti teren katerega lahko koristi.  Organizator si pridrži 
pravico podaljšati ali skrajšati čas tekmovanja glede na vremenske in terenske pogoje. 

 
13. člen  

 
V enem turnusu lahko tekmovalec odstreli največ dva kosa pernate divjadi, ki jo je določil organizator. Ta divjad je 
lahko fazan, jerebica. Za vsako ranjeno in ranjeno žival, ki je lovec ne najde, se tekmovalcu dodelijo negativne točke.   
Za odstrel divjadi se lahko uporablja samo puška z gladko cevjo in sicer dvocevka ali polavtomatska puška, omejena 
z dvema šibernima nabojema kalibra 12., 16., 20., ali 28. V enem turnusu mora imeti tekmovalec najmanj 6 nabojev, 
vendar lahko izkoristi le 4, ostala dva pa v primeru uvrstitve v baraž. Premer šiber mora v skladu z Zakonom o lovu. 

 
NAČIN OCENJEVANJA  

 
14. člen  

 
Lovec tekmovalec lahko osvoji največ 60 točk (z pravilno odstreljenima dvema kosa divjadi), njegov pes pa največ 40 
točk, kar pomeni, da lahko v enem tekmovalnem krogu osvojita največ 100 točk. Za storjene napake se dodelijo 
negativne (minus) točke.  

 
A. DODELJEVANJE POZITIVNIH TOČK  

 
Streljanje – spretnost lovca (največ 20 točk)  
Za vsako s prvim nabojem odstreljeno in pobrano divjad pod pogojem, da je pes stal na divjad in (+ 6 do 10 točk)  
Za vsako z drugim nabojem odstreljeno in pobrano divjad, pod pogojem, da je pes stal na divjad (+ 1 do 5 točk)  
 
Vrednotenje obnašanja lovca  
- lovska izobraženost in natančnost (največ 10 točk) - varno ravnanje in 

spretnost lovca (največ 20 točk)  
- športni duh lovca (največ 10 točk)  
 
Obnašanje in vrednotenje psa (največ 40 točk)  
- priučenost (največ 20 točk)  
- prirojene lastnosti (največ 20 točk)  
 

B. ODTEGOVANJE TOČK  
 

- za vsako zgrešeno divjad (- 5 točk)  
- za vsako odstreljeno in nepobrano divjad (- 10 točk)  
- za vsako odstreljeno in pobrano divjad brez stoje psa ( -30 točk)  
- za vsako streljanje brez stoje psa ( -20 točk)  
- za nestreljanje ob ugodnih pogojih (-10 točk)  
 

 
 

15. člen  
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Zaradi usklajevanja kriterijev ocenjevanja se morajo sodniki med delom držati naslednje lestvice točkovanja oz. 
ocenjevanja za obnašanje lovca in psa: 
 
 
Lovec (največ 40 točk)      Pes (največ 40 točk)  
nezadostno 0 -10 točk       nezadostno 0 - 10 točk  
zadostno 11 – 15 točk       zadostno 11 – 15 točk   
dobro 16 – 20 točk        dobro 16 – 20 točk   
prav dobro 21- 30 točk       prav dobro 21- 30 točk  
odlično 31 – 40 točk        odlično 31-40 točk  

 
Skupno  

nezadostno   0 – 21 točk 
zadostno  22 – 44 točk 
dobro   45 – 65 točk 

 prav dobro  66 –83 točk 
odlično 84 – 100 točk 

 
 

IZKLJUČITVENE NAPAKE  
16. člen  

Tekmovalec in njegov pes bosta iz tekmovanja izključena v primeru, da storita naslednje izključitvene napake:  
- tekmovalec strelja v smeri organizatorja, vodje tekmovanja, gledalcev, objektov in drugih oseb na terenu  
- lovec se nespodobno obnaša med tekmovanjem  
- lovec med tekmovanjem grobo kaznuje psa  
- lovec strelja na divjad, ki je organizator ni odobril za tekmovanje  
- lovec strelja na divjad na zemlji, preden vzleti  
- lovec uniči divjad zaradi odstrela s prekratke razdalje  
- pes poskuša trgati in zagrebsti divjad  
- pes je boječ ob strelu in odleteli divjadi  
- pes nebrzdano preganja pernato in dlakavo divjad, izven mej puške 
- pes izgublja povezanost z vodnikom in se nekontrolirano giblje po lovišču  
- pes med turnusom glasno laja  
- lovec se nekontrolirano giblje po terenu, zanemari njemu dodeljen teren in koristi teren, ki je predviden za naslednje 

tekmovalce  
- lovec ne poseduje vse potrebne dokumentacije, kar zadeva lovsko udejstvovanje  
 

KLASIFIKACIJE IN NAZIVI  
 

17. člen  
 

Klasifikacije in nazivi se podelijo za posamične tekmovalce in ekipe.  
 

18. člen  
 
Na posameznem tekmovanju razvrstitev poteka na osnovi števila točk, ki jih je osvojil vsak tekmovalec. Kadar 
tekmovanje poteka v dveh ali več skupinah, je za razglasitev zmagovalca potrebno izvesti baraž zmagovalcev iz vsake 
skupine.   
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V primeru, ko tekmovanje poteka v dveh skupinah, je zmagovalec tisti tekmovalec, ki je v baražu osvojil največ točk 
in je tekom celotnega tekmovanja odstrelil vsaj en primerek divjadi. Isto velja za drugo uvrščenega tekmovalca, da je 
lahko razglašen za podprvaka.  

 
19. člen  

 
Posamični zmagovalec na tekmovanjih, ne glede na rang je proglašen za prvaka Tekme za pokal »Sveti Hubert« za 
ustrezno leto in ustrezni rang. Zmagovalec in prejemnik titule je vedno tisti, ki zmaga v najvišjem krogu, baražu. 
Kandidaturo CACT/CACIT in R. CACT/ R. CACIT se lahko podeli le prvo in drugo uvrščenemu tekmovalcu. 

 
20. člen  

 
Prvak Tekme za pokal »Sveti Hubert« naslednje leto brani osvojeni naziv. 

 
21. člen  

 
Skupno uvrstitev in vrstni red ekip se določi tako, da se seštejejo osvojene točke dveh najbolje uvrščenih članov 
posamezne ekipe in se razvrstijo od največja števila točk navzdol.  V primeru enakega števila točk ima prednost tista 
ekipa, katere tekmovalci so osvojili večje število točk pri ocenjevanju psa.  Če imajo tudi v tem primeru enako število 
točk, je zmagovalka tista ekipa, katere tekmovalci so skupaj osvojili največ točk.    
Prvouvrščena ekipa je proglašena za ekipnega prvaka Tekme za pokal »Sveti Hubert« za ustrezno leto in ustrezni rang. 
Drugo uvrščena ekipa je ekipni podprvak Tekme za pokal »Sveti Hubert« za ustrezno leto in rang.  Organizator lahko 
podeli častne naslove in nagrade za preostale ekipe.  

 
TEKMOVALCI  

 
22. člen  

 
Tekmovalci s psi morajo biti na določenem mestu od določenem času zaradi dogovarjanja in tekmovanja, nato pa 
stalno razpoložljivi za vodjo tekmovanja in sodnike. Med tekmovanjem morajo upoštevati navodila vodje tekmovanja 
in sodnikov.   
Vodja terena izbere teren, na katerem se bo lovilo. Tekmovalec mora turnus vedno začeti na mestu, ki ga določijo 
sodniki. Vsak tekmovalec lahko koristi teren svojega predhodnika (v določenih primerih zaradi spremembe smeri 
vetra, iskanja, oziroma manjka divjadi na določenem predelu). Ima pa pravico oziroma mora znati pričeti loviti v dober 
veter.   
 

 
 
 
 
 
 
 

GLEDALCI  
 

23. člen  
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Gledalci lahko spremljajo tekmovanje pod pogojem, da se gibljejo najmanj 100 metrov za sodniki. Gibati se morajo 
po poteh ali neobdelanih površinah, vendar nikoli po obdelanih kmetijskih kulturah. Gledalci morajo upoštevati 
navodila vodje tekmovanja.  Mediji lahko spremljajo potek tekmovanja, a le s akreditacijo s strani organizatorja 
tekmovanja in to na določenem prostoru.  

 
 

PRITOŽBE  
 

24. člen  
 
Tekmovalec se lahko pritoži zaradi formalne organizacijske napake in sicer izključno v pisni obliki.  
Pritožba na kriterije sojenja sodnikov je mogoča. Da bi to bilo omogočeno, so sodniki dolžni po koncu dela 
posameznega tekmovalnega para javno pokomentirati delo in sporočiti rezultate.  

 
25. člen  

 
Pritožba se preda službenemu delegatu Slovenske kinološke zveze v pisni obliki in z denarno kavcijo, katere višino 
določi organizator.  
Pritožbo rešuje komisija, ki jo skupaj imenujeta organizator in delegat.   
V primeru, da je pritožba sprejeta, se vplačana kavcija vrne pritožniku.  
V primeru, da tekmovanje poteka v eni sami skupini, je treba pritožbo predati takoj po zaključku zadnjega turnusa. 
Kadar tekmovanje poteka v dveh skupinah, je treba pritožbo vložiti pred izvedbo baraža oziroma takoj po zaključku 
baraža, če se nanaša na baraž.   
 

KONČNE DOLOČBE  
 

26. člen  
 

Zaradi izenačitve ocenjevalnih kriterijev se ob tem Pravilniku izdajo tudi Navodila za ocenjevanje na lovskem – 
kinološkem prvenstvu s ptičarji, ki so sestavni del Pravilnika.   

 
27. člen  

 
Pravilnik Tekme za pokal »Sveti Hubert« s psi ptičarji prične veljati od 1.10.2019 s sklepom KSV.  
 
Za prevod Pravilnika Hrvaške kinološke zveze poskrbeli: Vojko Pirher, Sašo Ferenčič 
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NAVODILA ZA OCENJEVANJE NA Tekmi za pokal »Sveti Hubert« 
 

SPLOŠNA NAVODILA IN KRITERIJI ZA OCENJEVANJE LOVCA TEKMOVALCA IN NJEGOVEGA PSA  
 
Sodniki na Tekmi za pokal »Sveti Hubert«morajo biti ves čas pozorni na delo lovca tekmovalca, na delo njegovega 
psa ter na sodelovanje lovca in psa.  
 
Razlaga 14., 15., in 16. člena Pravilnika.  
Tekom sojenja lovca, morajo sodniki obračati pozornost na pravilni pristop tekmovalca k tekmovanju. Čim večji 
približek dejanskemu lovu v naravi je potrebno nagraditi. Že pri prihodu tekmovalca, je moč opaziti pristop tekmovalca 
do tekmovanja, tudi izogibanjem pomembnega skozi preveč detajlnega predstavljanja sebe in opreme. Pomemben je 
pravilen vrstni red pri začetku tekmovanja. V primeru, da se tekom izvedbe tekmovanja pokaže pravilno delo, se le-to 
nagradi, oziroma se kaznuje neprimerno ravnanje, ter tudi premalo potrebne opreme. To se nanaša predvsem na odnos 
do psa in divjadi (igla, voda…)  
 
Od lovca se pričakuje naslednje:  
- lovec je primerno oblečen in obut glede na teren, na katerem poteka tekmovanje in glede na vremenske razmere ter 

da je oskrbljen s potrebnim priborom (igla, voda, strelivo, ipd...)  
- na poziv vodje tekmovanja lovec stopi pred sodnike s psom na povodcu, se predstavi, sporoči ime svojega psa, kaliber 

puške in streliva, ki ga bo uporabljal. Nadalje oceni predviden teren in pove kako bo lovil s svojim psom, glede na 
gibanje zraka. Nato se presoja, ocenjevanje smeri vetra, smer gibanja, preverjanje in polnjenje orožja, spuščanje psa 
k delu (od tega trenutka teče dodeljen čas)  

- tekmovalec je dolžen s svojim psom popolnoma izkoristiti dodeljen čas in ob izkoriščanju vetra čim bolj natančno 
preiskati teren, da bi lahko sodniki ocenili obnašanje in spretnost lovca ter učinkovitost njegovega psa  

- ob poznavanju vseh pogojev na terenu mora lovec v sodelovanju s psom hitro najti divjad, pri poletu usmeriti v 
želeno smer in na najboljši način izvesti odstrel ter najti odstreljeno divjad  

- kadar tekmovanje poteka v gozdnem ali na splošno poraščenem terenu, mora tekmovalec z eno roko držati puško in 
z drugo umikati veje ali drugo rastlinje, ki mu zastira pogled  

- tekmovalec puške nikoli ne sme nositi vodoravno. Glede na razmere mora biti cev usmerjena k nebu ali k zemlji. Z 
dlanjo roke, v kateri nosi puško, mora prekriti sprožilec, da puške ne bi sprožila kakšna veja.  

- tekmovalec mora držanju puške nameniti posebno pozornost pri preskakovanju jarka, plezanju če z ograjo ali kamniti 
zid ter na strmih skalnatih ali prodnatih poteh. Najboljše ocene bo dobil tisti lovec, ki bo v takšnih primerih odstranil 
naboje iz puške, precej slabše ocene pa tisti, ki bo imel puško le zapeto.  

- pred vsakim polnjenjem puške se mora tekmovalec prepričati, da v cevi puške ni listja, zemlje ali snega  
- previdnost v vsakem pogledu, še posebej pa med polnjenjem ali praznjenjem puške in pri streljanju, prinese 

tekmovalcu dodatne točke  
- tekmovalec mora vzpostaviti čim boljše sodelovanje s svojim psom pri preiskovanju terena in iskanju pernate divjadi 

pred in po odstrelu.  
 
Napake, ki jih morajo sodniki upoštevati pri ocenjevanju, so:  
- prihod neprimerno oblečenega tekmovalca, brez predvidenega pribora ali z ne-prelomljeno puško pred in po 

opravljenem turnusu  
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- resna napaka je, če tekmovalec neprevidno polni ali prazni puško in ne pogleda skozi cev preden vstavi naboje  
- resna napaka je, če lovec ne strelja na divja, ki je bila v dosegu puške in je imel dobro vidljivost  
- resni prekršek je, če lovec strelja na divjad, ki je izven dosega puške  
- resni prekršek je, če lovec strelja na že ustreljeno ali zadeto žival, ki se oddaljuje  
- velika napaka je, če lovec nosi puško v pripravljenosti za strel medtem ko hodi in opazuje za divjadjo, še posebej, če 

ima pri tem prst na sprožilcu.  
 
Izključitvene napake lovca tekmovalca so naslednje:  
- tekmovalec strelja v smeri opazovalcev ali delavcev na polju  
- neprimerno obnašanje med tekmovanjem in grobo kaznovanje psa med tekmovanjem  
- koriščenje terena, katere mu ni bil dodeljen za izvajanje lova  
 
Med tekmovanjem se od psa pričakuje naslednje:  
- pes mora odločno in sistematično preiskati teren, v skladu z naravo terena. Iskanje mora potekati v lepem stilu z 

visoko nošeno glavo, tako da seka obstoječi tok vetra široko levo in desno in da je pri obratu le streljaj pred vodnikom. 
Psi, ki iščejo počasi in ne dovolj široko, bodo slabše ocenjeni  

- pes mora stati zanesljivo, čvrsto in stilsko lepo. Ko se pernata divjad izmika pred psom, jo mora mirno zasledovati, 
da mu lahko sledi tudi vodnik. Pes, ki ne nateza, bo slabše ocenjen. Pozorno je treba opazovati, da se pes ni ustavil 
»na prazno« ali da ni »izpustil divjadi iz nosu«  

- hitrost psa mora biti usklajena s kvaliteto nosu  
- pes mora iskati neutrudno in živahno ter z istim tempom med celotnim tekmovanjem. Volja za delo in iskanje mora 

biti enako izražena od začetka do konca tekmovanja.  
Odstreljeno pernato divjad mora pes hitro najti, jo prijeti s polnim gobcem in pravilno prinesti ter oddati vodniku  
- ranjeno pernato divjad mora pes slediti z nizkim nosom, jo prijeti, prinesti in jo pravilno oddati vodniku  
- pod pravili prinašanja se razume tudi spretnost psa, da prijemanje prilagodi vrsti in teži divjadi. Kot napaka se razume 

tudi grabljenje in drobljene kosti, kar zmanjšuje vrednosti divjadi in je tudi slabše ocenjeno. Dobre ocene dobi pes, 
ki preskakuje ovire, ne da bi pri tem izpustil divjad  

- poslušnost se kaže v tem, da se pes takoj in z veseljem odzove na vsak klic, žvižg ali gesto svojega vodnika. 
Poslušnost mora biti prisotna tudi pri obnašanju psa ob strelu in ob poletu ali pobegu divjadi ter pri splošni vodljivosti 
med tekmovanjem  

- kot najboljši dokaz strelo-mirnosti se upošteva, če pes po strelu na divjad leže, sede ali obstane mirno na mestu do 
naslednjega ukaza vodnika. Po strelu pes ne sme nebrzdano tekati in vodniku uiti izpod nadzora  

- ko pred psom skoči ali zbeži zajec ali odleti pernata divjad, pes ne sme goniti divjadi, ampak mora ostati na mestu, 
ne glede na to ali je lovec streljal ali ne. Če prične pes slediti divjadi, se mora na klic vodnika takoj vrniti.  

- sodelovanje z vodnikom na terenu se imenuje vodljivost psa. Pes mora biti v vsakem trenutku povezan s svojim 
vodnikom. Vodljivost je predpogoj za koristno lovsko sodelovanje med vodnikom in psom.   

 
POSEBNE OPOMBE IN NAVODILA ZA OCENJEVANJE NALOG IN RAVNANJA IZ 14. ČLENA 
PRAVILNIKA  

 
Streljanje in spretnost lovca (največ 20 točk)  
Norme in kriteriji za ocenjevanje streljanja in spretnosti lovca imajo v Pravilniku konkreten in velik pomen. Sodniška 
skupina se jih mora držati. Pomembno je, da se že v tem delu tekmovanja opazujejo naloge ter ravnanje lovca in 
njegovega psa, ki bodo ocenjene v naslednjih fazah tekmovanja in ocenjevanja. Napačno je, da vsak komad ustreljene 
in pobrane divjadi prinaša dodatnih 10 točk, saj je velika razlika zadetek v zoni 5-6 metrov, kar pomeni, da divjad več 
ni uporabna, prav tako pa strel, kjer je divjad predaleč, tako da je divjad ranjena in se nadalje muči. Okroglih 10 točk 
prinaša samo divjad odstreljena na optimalni razdalji, kar pomeni, da »pade v ognju« in ne prehudo poškodovana, kar 
lahko pes brez težav najde in prinese vodniku. Vse ostalo je v razponu od + 6 do + 10 točk. Za divjad odstreljeno in 
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pobrano z drugim zadetkom velja isti kriterij, razen da je razpon točk od +1 do +5. Lovec, kateri odstreli prvi kos 
divjadi s prvim nabojem se dodeli:  
 
10 točk – če je odstrelil divjad na optimalni razdalji cca. 25 m, divjad pa je padla v ognju – etičen zadetek  
9 točk – če je odstrel na nekoliko večji oziroma manjši razdalji od optimalne in divjad pade v ognju  
8 točk – če je odstrel na še večji razdalji oziroma manjši oddaljenosti od optimalne, divjad pade v ognju in ni vidno 
poškodovana  
7 točk – če divjad ni padla v ognju in jo je potrebno izslediti  
6 točk – če je odstrel izveden preblizu in divjad je vidno poškodovana  
              Lovcu, kateri odstreli divjad z drugim nabojem se dodeli:  
5 točk - če je odstrelil divjad na optimalni razdalji cca. 25 m, divjad pa je padla v ognju – etičen zadetek  
4 točke - če je odstrel na nekoliko večji oziroma manjši razdalji od optimalne in divjad pade v ognju  
3 točke - če je odstrel na še večji razdalji oziroma manjši oddaljenosti od optimalne, divjad pade v ognju in ni vidno 
poškodovana  
2 točki – če divjad ni padla v ognju in jo je potrebno izslediti   
1 točka - če je odstrel izveden preblizu in divjad je vidno poškodovana  
 
Vrednotenje in obnašanje lovca (največ 40 točk)  
a) lovska izobraženost in natančnost (največ 10 točk) – vključuje upoštevanje zakonskih in drugih predpisanih norm, 
ki se nanašajo na lov, zaščito okolja in narave ter spoštovanje tuje lastnine. Še posebej pomembno je, da tekmovalec:  
- pravilno oceni stanje na terenu, da z lovom ne bi ogrožal varnost ljudi in lastnine  
- spoštuje tujo lastnino na terenu, se izogiba povzročanju škode in varuje okolje - ima pravilen in human odnos 

do svojega psa in ranjene oziroma odstreljene divjadi.  
 
b) Varno ravnanje in spretnost lovca ( največ 20 točk) – vključuje upoštevanje varnostnih norm in predpisov med 
turnusom in obvladovanje veščin in lovskega znanja, da bi dosegel čim boljši uspeh.   
Še posebej pomembno je, da tekmovalec:  
- pazi na način nošenja in držanja puške v različnih situacijah med turnusom  
- ne drži puške v vodoravnem položaju ali v položaju streljanja  
- med turnusom nosi odprto puško dokler pes ne pokaže, da je zaznal divjad  
- pravilno oceni način nošenja puške, saj ni zaželeno prepogosto odpirati oz. zapirati puško, - nosi odprto in prazno 

puško, kadar premaguje določene prepreke ali se približuje komunikacijam ali ljudem  
- preveri čistočo cevi puške pred vsakim ponovnim polnjenjem  
- puške ne uporablja za preganjanje divjadi iz grmovja  
- izbere pravilno debelino šiber v skladu z zakonskimi predpisi glede vrste divjadi, ki jo lovi,  
- racionalno uporablja lovski teren in čim bolj učinkovito odkriva divjad  
- vrši odstrel na primerni razdalji  
- pravilno reagira na divjad katera se ne lovi  
- korektno koristi teren in sposobnost svojega psa  
- v primeru, da lovec izvrši t.i. double (dvojček) se ga posebno nagradi v tej rubriki oziroma v športni duh lovca, 

streljanju in veščini lovca  
- kadar  v skladu z razmerami na terenu pomaga in skrbi za psa ter učinkovito uporablja svojo opremo  
 
c) Športni pristop lovca (največ 10 točk) – vključuje še posebej njegov odnos do divjadi, psa, sodnikov in 
organizatorja. Izredno pomembno je, da tekmovalec:   
- pobere vsak odstreljen primerek divjadi  
- ne zapusti najdene ranjene divjadi in nadaljuje z lovom  
- ne strelja na divjad, kjer ni stoje psa  
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- pravilno in humano postopa do divjadi z uporabo igle  
- ima korekten  odnos do svojega psa med, pred in po zaključku turnusa  
- ima pravilen odnos do najdene divjadi, ki je ni sam odstrelil in jo preda vodji tekmovanja  
- ima korekten in športni duh do sodnikov in organizatorjev in ostalih navzočih  - se ne izogiba izzivom lova,  temveč 

nadaljuje lov z enako intenziteto  
 
Obnašanje in vrednotenje psa (največ 40 točk)  
a) Priučenost (največ 20 točk)  - sodniki morajo oceniti vidike šolanja, še posebej: 
 - povezanost psa in lovca, splošna poslušnost in učinkovitost psa (to skupaj znaša cca. 5 točk)  
- pravilnost, tempo in voljo do iskanja (cca. 5 točk)  
- sigurnost, mirnost na strel in vzdržnost na strel in divjad (cca. 5 točk)  
- odločnost in ustrezni prijem divjadi (cca. 5 točk)  
 
b) Prirojene lastnosti (največ 20 točk) – sodniki ocenjujejo prirojene lastnosti psa, še posebej:  
- iniciativo psa, ter voljo do dela, instinkt za odkrivanje najdenje divjadi (cca. 5 točk)  
- spontanost in odločnost pri vodenju in realizaciji, občutljivost in moč nosu (cca. 5 točk) 
 - stil pasme pri gibanju, zaznavanje divjadi in stil stoje (v gibanju, nošenje glave, stoja, stil stoje), ter splošni vtis psa 
(cca. 10 točk).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

    
OCENJEVALNI LIST ZA Tekmo za pokal »Sveti Hubert«  
 
Organizator:LKD _____________________________________________________ 
Rang:____________       Tekmovalna številka:__________  
Mesto:___________  
Datum:___________  
Ime tekmovalca:________________ iz____________________, član ekipe iz ____________  
Ime psa:__________________________________, pasma:____________ spol: M/Ž  
Št.rodovnika:_____________________tet št. _________________čip:________________  
Streljanje – spretnost lovca (največ 20 točk)  
 
Prvi primerek divjadi:  

 

- odstreljen in pobran s prvim nabojem (+6 do 10 točk)    ________________  
- odstreljen in pobran z drugim nabojem ( +1 do 5 točk)    
Drugi primerek divjadi:  

________________  

- odstreljen in pobran s prvim nabojem ( + 6 do + 10 točk)   ________________  
- odstreljen in pobran z drugim nabojem (+1 do 5 točk)   
Negativne točke za spretnost lovca:  

________________  

- za vsak zgrešen primerek divjadi ( -5 točk)     ________________  
- za vsak odstreljen in nepobran primere divjadi (-10 točk)    ________________  
- za vsak odstreljen primerek divjadi brez stoje psa  (-30 točk)   ________________  
- za strel brez stoje psa ( -20 točk)       ________________  
- ne streljanje kljub ugodnim pogojem ( -10 točk)    ________________  

A) Skupno število točk za streljanje (pozitivne in negativne točke)  ________________  
   

Vrednotenje obnašanja lovca (največ 40 točk)     ________________  
- lovska izobraženost in natančnost (največ 10 točk)    ________________  
- varno ravnanje in spretnost lovec (največ 20 točk)   ________________  
- športni pristop lovca (največ 10 točk)     
 

  ________________  

B) Skupno za obnašanje lovca:     
 

  ________________  

Obnašanje in vrednotenje psa (največ 40 točk)   ________________  
- priučenost (največ 20 točk)        ________________  
- prirojene lastnosti (največ 20 točk)     
   

  ________________ 

C) Skupno za psa       
 

  ________________  

SEŠTEVEK TOČK ( A+B+C)     
 
KLASIFIKACIJA  

  ________________  

- V SKUPINI          ________________  
- V TEKMOVANJU       ________________  
 
Sodniki :____________  ______________   _____________  ______________ Vodja sodniškega zbora:________________ 


