PRAVILNIK

KINOLOŠKO – LOVAČKOG KUPA
„SVETI HUBERT“ SA PSIMA
PTIČARIMA I ŠPANIJELIMA

2015.

Nakladnik : HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ
Za nakladnika : Damir Skok, dr.vet.med., predsjednik HKS-a

SADRŽAJ
PRAVILNIK KINOLOŠKO – LOVAČKOG KUPA
„SVETI HUBERT“
SA PSIMA PTIČARIMA I ŠPANIJELIMA
PREDGOVOR
1. PRAVILNIK
OPĆE ODREDBE
UVJETI NATJECANJA
NAČIN OCJENJIVANJA
A. DODJELJIVANJE POZITIVNIH BODOVA
B. DODJELJIVANJE NEGATIVNIH BODOVA
ELIMINACIJSKE POGREŠKE
KLASIFIKACIJE I NASLOVI
NATJECATELJI
GLEDATELJI
ŽALBE
ZAVRŠNE ODREDBE

4
6
6
9
10
10
10
11
12
13
13
14
14

2. UPUTE ZA OCJENJIVANJE
NA KINOLOŠKO-LOVAČKOM KUPU „SVETI HUBERT“
OPĆE UPUTE I KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE
LOVCA NATJECATELJA I NJEGOVOG PSA

15

3. POSEBNE NAPOMENE I UPUTE ZA OCJENJIVANJE
RADNJI I POSTUPAKA IZ ČLANKA 14. PRAVILNIKA
Gađanje i vještina lovca (najviše 20 bodova)
Vrednovanje ponašanja lovca (najviše 40 bodova)

18
18
18

4. OCJENSKA LISTA ZA KINOLOŠKO-LOVAČKI KUP „SVETI HUBERT“

20

15

Poštovani kinolozi,
Pred Vama je novousvojeni Pravilnik kinološko-lovačkog kupa „Sveti Hubert“ sa
psima ptičarima i španijelima. Dosadašnji Pravilnik donijet je prije 8 godina i u svojoj
je primjeni dao dobre rezultate i značajno pridonio razvoju lovačke i kinološke kulture
na području čitave Republike Hrvatske. Njegovom primjenom realizirala su se mnoga
natjecanja od lokalnog, regionalnog i konačno državnog prvenstva u organizaciji
Hrvatskog kinološkog saveza. Rezultat toga, na čemu smo svi ponosni, je činjenica
da je Hrvatska u nekoliko navrata imala svjetskog prvaka u tom natjecanju, a i
zapažene ekipne rezultate.
Međutim, u navedenome razdoblju došlo je i do određenih promjena u lovnom
zakonodavstvu (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu NN 75/2009.) u
zakonodavstvu koje se odnosi na zaštitu prirode i okoliša, te odnosa prema
životinjama.
Pred Vama je novi Pravilnik usklađen s navedenim činjenicama koje su uvjetovale
njegovo donošenje. Cijenim da je on vrlo kvalitetno napravljen i da će se potvrditi u
praktičnoj primjeni. Također su uz njega napisane detaljne Upute za primjenu koje su
u općem dijelu preuzete iz prethodnog Pravilnika jer je ocjenjeno da su one
kvalitetne, te posebne i dodatne Upute koje precizno opisuju pojedine radnje i važne
su za natjecatelje, a posebno za sudačka povjerenstva. Vrlo je pregledna i
Ocjenjivačka lista što će sucima olakšati rad.
S obzirom da se svaki Pravilnik treba potvrditi u praksi očekujemo od svih koji ga
primjenjuju dobronamjerne sugestije.

Svima Vama hvala na suradnji, a našim kinolozima lovcima puno dobrih rezultata i
prijateljskog druženje uz primjenu ovog Pravilnika.

Predsjednik HKS-a
Damir Skok, dr.vet.med.

Temeljem članka 42. Statuta Hrvatskog kinološkog saveza, Izvršni odbor Hrvatskog
kinološkog saveza na sjednici održanoj 3. srpnja 2015. godine donosi sljedeću

ODLUKU
1. Usvaja se PRAVILNIK KINOLOŠKO – LOVAČKOG KUPA „SVETI HUBERT“ SA
PSIMA PTIČARIMA I ŠPANIJELIMA, s danom stupanja na snagu 3. srpnja 2015.
godine.

2. Danom stupanja na snagu gore navedenog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik
donesen 1. siječnja 2007. godine.
3. Tumačenje odredbi PRAVILNIKA KINOLOŠKO – LOVAČKOG KUPA „SVETI
HUBERT“ SA PSIMA PTIČARIMA I ŠPANIJELIMA daje Izvršni odbor Hrvatskog
kinološkog saveza.

Predsjednik HKS-a
Damir Skok, dr.vet.med.

PRAVILNIK
Kinološko – lovačkog kupa „Sveti Hubert“
sa psima ptičarima i španijelima
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Cilj je ovoga natjecanja njegovati sportski duh i lovačku etiku među kinolozima
lovcima koji u lovu koriste pse ptičare, odnosno španijele, i ostvarenim rezultatima
pridonijeti razvoju lovstva i kinologije.
Tijekom natjecanja lovci pokazuju poznavanje lovačke vještine, poštivanje važećih
zakonskih odredbi, opreznost u rukovanju oružjem, spremnost u praktičnom lovu te
korištenju pasa ptičara, odnosno španijela u lovu.
Od psa, kojeg na ovome natjecanju vodi lovac, traži se da pokaže prirođene osobine
te stupanj izvježbanosti za rad u praktičnom lovu.
Članak 2.
Kinološko – lovački kup može biti lokalnog, županijskog, državnog ili međunarodnog
značaja.
Natjecanja po kategorijama se mogu održavati pod uvjetom da na njima učestvuje
najmanje:
za ptičare 6 lovaca s najmanje 6 pasa, odnosno 2 lovkinje s najmanje 2 psa,
za podizače divljači 3 lovca sa 3 psa, odnosno 2 lovkinje sa 2 psa.
Članak 3.
Natjecanja ove vrste mogu organizirati Hrvatski kinološki savez i njegove članice s
područja Republike Hrvatske, pod uvjetima i propisima iz ovog Pravilnika.
Članak 4.
Na natjecanjima lovci mogu voditi pse ptičare, odnosno pse španijele koji su upisani
u Hrvatsku rodovnu knjigu ili neku inozemnu rodovnu knjigu kinološke organizacije
članice FCI-a (međunarodne kinološke organizacije), koji su stariji od 9 mjeseci,
imaju pozitivnu ocjenu oblika te Uvjerenje o položenom ispitu prirođenih osobina. Za
strane učesnike ili pse u njihovom vlasništvu primjenjivati će se važeći propisi
njihovih nacionalnih kinoloških organizacija s tim što lovci moraju poštivati važeću
zakonsku regulativu u svrhu korištenja lova (oružni list, lov. iskaznica itd.).
Natjecanje se održava posebno za lovce koji vode pse ptičare, odnosno za lovce koji
vode pse španijele.

Članak 5.
Organizator ovih natjecanja predlaže sudačko povjerenstvo od 2 člana koje ocjenjuje
lovce i njihove pse posebno za lovce s ptičarima, a posebno za lovce sa španijelima.
Ako se natjecanje održava u više grupa (baterija) zbog većeg broja natjecatelja, u
svakoj bateriji moraju suditi po 2 člana sudačkog povjerenstva.
Članovi povjerenstva moraju biti kinološki suci za rad pasa ptičara, odnosno rada
pasa španijela te moraju posjedovati potrebnu dokumentaciju shodno Zakonu o lovu,
isto kao i natjecatelji.
Verifikaciju članova sudačkog povjerenstva, koje predlaže organizator, daje Hrvatski
kinološki savez.
Članak 6.
Ako se natjecanje održava u više baterija, na kraju dana za pobjednike iz baterija
mora se organizirati dodatno nadmetanje, odnosno baraž koji sude tri suca koje
odredi organizator.
U baražu sudjeluju prvoplasirani natjecatelji iz svake baterije pod uvjetom da su
ostvarili ukupno najmanje 66 bodova uz odstrijeljen barem jedan primjerak
dozvoljene divljači ili prvoplasirani natjecatelj sa najmanje 66 bodova bez odstrela,
pod uvjetom da je pas imao barem jedno korektno stajanje te korektnost na polet
divljači, a lovac iz opravdanih razloga nije mogao izvršiti odstrel uz sve pravilne
radnje (divljač koja se na dan takmičenja ne lovi, sigurnosni razlozi, fizičke barijere,
itd.), u slučaju jednakog broja bodova prednost ima onaj takmičar koji je ostvario
odstrel.
Baterije broje najmanje 6 do najviše 11 turnusa.
Takmičar bez odstrela u bateriji da bi pobijedio u baražu mora imati odstrel.
Članak 7.
Za svako natjecanje organizator imenuje vođu natjecanja. On mora biti kinološki
sudac za rad pasa ptičara, odnosno španijela, ili istaknuti kinološki radnik lovac.
Vođa natjecanja odgovoran je za pripremu i nesmetanu provedbu natjecanja.
Njegove su dužnosti naročito:
• osigurati pregledan lovački teren s dovoljno pernate divljači određene za
natjecanje
• osigurati potrebne suglasnosti za održavanje natjecanja
• osigurati startne brojeve za natjecatelje i poštivanje redoslijeda tijekom
natjecanja
• osiguravati red na terenu tijekom natjecanja radi sigurnosti natjecatelja,
sudaca i promatrača
• kontinuirano biti na raspolaganju sudačkom povjerenstvu radi efikasnog i
nesmetanog održavanja natjecanja
Vođa natjecanja ne može istovremeno biti natjecatelj.
Članak 8.
Sudjelovanje u Kinološko-lovačkom kupu „Sveti Hubert“ može biti pojedinačno i
ekipno. Ekipu čine tri natjecatelja i rezerva.

Članak 9.
Organizator natjecanja dužan je Hrvatskom kinološkom savezu u zadanome roku
prijaviti datum i mjesto održavanja natjecanja, kako bi ono bilo prihvaćeno i na
vrijeme objavljeno u službenom glasilu „Moj pas i prijatelji“, kao i ostale kinološke
manifestacije.
Članak 10.
Bolesni i agresivni psi, ne mogu sudjelovati na natjecanju. Kuje u tjeranju mogu
nastupiti posljednje u bateriji.

UVJETI NATJECANJA
Članak 11.
Natjecanje u Kinološko-lovačkom kupu održava se odvojeno za natjecatelje s
ptičarima, odnosno sa španijelima. U jednoj bateriji može nastupiti najmanje 6 pasa
do najviše 11 pasa.
Ukoliko ima 12 ili više od 12 natjecatelja ustrojava se druga baterija, raspored po
baterijama određuje organizator ždrijebanjem.
Prijavu za sudjelovanje na natjecanju dostavlja natjecatelj lovac – pojedinac s
potrebnim podacima koje zahtjeva organizator. Organizator određuje krajnji rok i
uvjete prijave. Za državno prvenstvo prijave za učešće u HKS dostavljaju organizatori
– selektori – suci županijskih izlučnih natjecanja za ekipni nastup, a pojedinci za
pojedinačni nastup. Pojedinci koji se prijavljuju pojedinačno moraju nastupiti na
županijskom natjecanju.
Ekipu županije sačinjavaju :
- u kategoriji ptičara; kod muškaraca 3 psa + rezerva, a kod žena 2 psa + rezerva 2,
- u kategoriji španijela 3 psa + rezerva, a kod žena 2 psa + rezerva.
Ukoliko nema potrebe za nastupom rezerve isti imaju pravo nastupa u pojedinačnoj
konkurenciji ako se prijave organizatoru.
Pravo nastupa imaju svi kinolozi – lovci, članovi HKS-a koji posjeduju važeću lovačku
iskaznicu sa markicom za tekuću godinu, važeći oružni list i psa s uvjerenjem o
položenom ispitu prirođenih osobina.
Članak 12.
Sudačko povjerenstvo ocjenjuje svakog natjecatelja i njegovog psa pojedinačno.
Svaki turnus, ako nije učinjena eliminacijska greška, traje 20 minuta. Turnus u baražu
traje 15 minuta. Suci će u suradnji s vođom natjecanja nastojati svakom natjecatelju
osigurati podjednake uvjete na terenu, a po potrebi i zahtjevu organizatora svakom
takmičaru u fazi predstavljanja odrediti granice tj. limit terena koji može koristiti.

Članak 13.
U jednom turnusu natjecatelj ima pravo odstrijeliti najviše dva kljuna pernate divljači
koju odredi organizator. Ta divljač može biti fazan, šljuka, jarebica ili prepelica. Svako
ranjavanje i nepronalaženje ranjene divljači kažnjava se negativnim bodovima.
Za odstrjel divljači može se koristiti samo puška sačmarica s glatkim cijevima i to
dvocijevka ili poluautomat ograničen na dva naboja u kalibru 12, 16 ili 20.
Natjecatelj mora u jednom turnusu imati najmanje 6 naboja, a smije iskoristi samo 4
naboja. Promjer sačme, sukladno odredbama Pravilnika o načinu uporabe lovačkog
oružja i naboja (za odstrel fazana mora biti 3 – 3,5 mm, a za odstrel jarebice, šljuke i
prepelice 1,7 – 3,5 mm).

NAČIN OCJENJIVANJA
Članak 14.
Lovcu natjecatelju sa maksimalnim učinkom bez ijedne pogreške, može se dodijeliti
najviše 60 bodova (sa 2 pravilno odstrijeljena kljuna), a njegovom psu najviše 40
bodova, što znači da u jednom natjecateljskom krugu može biti ostvareno najviše 100
bodova. Za učinjene pogreške dodjeljuju se negativni bodovi.

A. DODJELJIVANJE POZITIVNIH BODOVA
Gađanje – vještina lovca (najviše 20 bodova)
za svaki primjerak oborene i pokupljene divljači s prvim nabojem pod uvjetom da ju je
pas markirao i korektno realizirao ( + 6 do 10 bodova)
za svaki primjerak oborene i pokupljene divljači s drugim nabojem pod uvjetom da ju
je pas markirao i korektno realizirao( + 1 do 5 bodova)
Vrednovanje ponašanja lovca (najviše 40 bodova)
• lovačka obrazovanost i točnost (naviše 10 bodova)
• sigurnost i vještina lovca (najviše 20 bodova)
• sportski duh lovca (najviše 10 bodova)
Ponašanje i vrednovanje psa (najviše 40 bodova)
• aspekti dresure (najviše 20 bodova)
• prirođene osobine (naviše 20 bodova)

B. DODJELJIVANJE NEGATIVNIH BODOVA
•
•
•
•

za svaki promašen primjerak divljači (- 5 bodova)
za svaki oboren i nepokupljen primjerak divljači (- 10 bodova)
za svaki oboren primjerak divljači bez markiranja psa (- 30 bodova)
za svako pucanje bez markiranja za pse ptičare (- 20 bodova)

•

za ne pucanje u povoljnoj situaciji (- 10 bodova)
Članak 15.

Radi usklađivanja kriterija ocjenjivanja sudačka povjerenstva se tijekom rada trebaju
pridržavati sljedeće skale bodova i ocjena za ponašanje lovca i psa:
Lovac (najviše 40 bodova)
nedovoljan
0 - 10 bodova
dovoljan
11 - 15 bodova
dobar
16 - 20 bodova
vrlo dobar 21 - 30 bodova
odličan
31 - 40 bodova
Ukupno
nedovoljan
dovoljan
dobar
vrlo dobar
odličan

Pas (najviše 40 bodova)
nedovoljan
0 - 10 boda
dovoljan
11 - 15 bodova
dobar
16 - 20 bodova
vrlo dobar 21 - 30 bodova
odličan
31 - 40 bodova

0 - 21 bodova
22 - 44 boda
45 - 65 bodova
66 - 83 bodova
84 - 100 bodova

ELIMINACIJSKE POGREŠKE
Članak 16.
Iz natjecanja će biti isključen natjecatelj i njegov pas ako učine sljedeće eliminacijske
pogreške:
• ako lovac natjecatelj puca u smjeru promatrača, organizatora, objekata, vođe
natjecanja te radnika i drugih osoba na terenu
• ako se nedolično ponaša za vrijeme natjecanja
• ako grubo kažnjava psa za vrijeme natjecanja
• ako puca u divljač koju organizator nije odobrio za natjecanje
• ako puca na divljač na zemlji prije polijetanja ili nakon obaranja
• ako je lovac uništio divljač zbog odstrela s kratke distance,
• ako pas kida i zatrpava divljač
• ako je pas plašljiv na pucanj i polet divljači
• ako pas neobuzdano podiže i goni pernatu ili dlakavu divljač, van granica
puškometa cca. 50 metara
• ako pas gubi povezanost s vodičem i nekontrolirano se kreće po lovištu
• ako pas ptičar tijekom turnusa glasno laje
• ako se lovac nekontrolirano kreće po lovištu, zanemaruje dio lovišta koji mu je
određen, a probija i koristi teren predviđen za naredne natjecatelje
• ako lovac ne posjeduje svu potrebnu dokumentaciju prema Zakonu o lovu ili ju
nije pravovremeno predočio organizatoru.

KLASIFIKACIJE I NASLOVI
Članak 17.
Klasifikacije i naslovi vrše se za natjecatelje pojedince i ekipe.
Članak 18.
Rangiranje redoslijeda natjecatelja po baterijama vrši se tako da je prvoplasirani s
najvećim brojem bodova. Ukoliko se natjecanje odvija u dvije ili više baterija održava
se baraž svih pobjednika baterija pod već navedenim uvjetima.
Pobjednik u baražu je natjecatelj i njegov pas koji je polučio najviše bodova u baražu
i može biti proglašen PRVAKOM (određenog ranga) ukoliko je u kompletnom
takmičenju imao odstrel. Isto pravilo vrijedi za drugoplasiranog da bi bio proglašeni
VICE PRVAK.
Članak 19.
Pojedinačni pobjednik na ovim natjecanjima, bez obzira na to o kojem je rangu riječ,
proglašava se „Prvakom Kinološko-lovnog kupa Sveti Hubert“ za odgovarajuću
godinu i odgovarajući rang.
Drugoplasirani natjecatelj proglašava se „Viceprvakom Kinološko-lovnog kupa Sveti
Hubert“ za odgovarajuću godinu i odgovarajući rang.
Organizator može dodjeliti počasne naslove i nagrade za ostale učesnike baraža.
Članak 20.
„Prvak Kinološko-lovnog kupa“ sljedeće godine brani osvojenu titulu na natjecanju
odgovarajućeg ranga . Ukoliko je riječ o državnom prvenstvu, prošlogodišnji „Prvak
Kinološko-lovnog kupa“ plasira se izravno, bilo pojedinačno bilo u ekipi svoje
županije, bez natjecanja.
Članak 21.
Ekipni plasman i redoslijed ekipa određuje se na način da se zbroje osvojeni bodovi
svih članova (3) ekipe. Prvoplasirani u bateriji dobiva 1 bod, drugoplasirani 2 itd.
Ekipni pobjednik je ekipa koja ima najmanji broj bodova.
U slučaju jednakog broja bodova prednost ima ona ekipa čiji su psi zbirno osvojili
veći broj bodova. Ako i tada imaju isti broj bodova, tada pobjeđuje ona ekipa čiji su
natjecatelji zbirno osvojili najviše bodova.
Prvoplasirana ekipa proglašava se „Ekipnim prvakom Kinološko-lovnog kupa Sveti
Hubert“ za odgovarajuću godinu i odgovarajući rang. Drugoplasirana ekipa je „Ekipni
viceprvak Kinološko-lovnog kupa Sveti Hubert“ za odgovarajuću godinu i
odgovarajući rang.
Organizator može dodjeliti počasne naslove i nagrade za ostale ekipe.

NATJECATELJI
Članak 22.
Natjecatelji sa psima moraju biti na određenome mjestu u zakazano vrijeme radi
dogovora i natjecanja, a potom kontinuirano na raspolaganju voditelju natjecanja i
sucima. Za vrijeme trajanja natjecanja dužni su držati se uputa vođe natjecanja i
sudaca.
Natjecatelj bira način i pravac kretanja terenom na kojem će se loviti, ali turnus uvijek
mora započeti s mjesta koje odrede suci, i u okviru granica – limita – orijentira koje
mu odrede suci i vođa natjecanja. Svaki natjecatelj može se koristiti terenima na
kojima se prethodno radilo (u određenim uvjetima promjene pravca vjetra i logike
pretraživanja, nedostatak divljači na određenoj tabli itd.).

GLEDATELJI
Članak 23.
Natjecanje mogu pratiti gledatelji pod uvjetom da se kreću najmanje 100 m iza
sudačkog povjerenstva. Moraju se kretati putovima ili neobrađenim površinama u
skupinama, nikako obrađenim poljoprivrednim kulturama.
Gledatelji se moraju pridržavati uputa i naredbi voditelja natjecanja.
Predstavnici medija mogu pratiti tijek natjecanja samo ako su akreditirani od strane
organizatora, a u zoni koje im odobri sudačko povjerenstvo na terenu.

ŽALBE
Članak 24.
Natjecatelj može podnijeti žalbu zbog formalne organizacijske pogreške i to u
pismenom obliku.
Žalba se može podnijeti i na kriterij suđenja sudačkog povjerenstva. Da bi isto bilo
omogućeno, sudačko povjerenstvo dužno je po završetku rada baterije iznijeti kraću
relaciju pred svim natjecateljima te reči redoslijed plasiranih.
Članak 25.
Žalba se predaje službenom delegatu Hrvatskog kinološkog saveza u pisanom obliku
uz novčanu kauciju čiju visinu određuje organizator.
Žalbu rješava povjerenstvo koje imenuje organizator zajedno s delegatom.
U slučaju da je žalba uvažena, uplaćena kaucija vraća se žalitelju.
Ako se natjecanje održava u jednoj bateriji, žalba se mora predati odmah po
završenom zadnjem turnusu. U slučajevima kada se natjecanje održava u više
baterija, žalba se mora predati prije održavanja baraža, odnosno odmah poslije
održanog baraža ako se ona odnosi na baraž.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 26.
Radi ujednačavanja kriterija ocjenjivanja, uz ovaj Pravilnik donose se Upute za
ocjenjivanje na Kinološko-lovačkom kupu s ptičarima i španijelima koje su sastavni
dio Pravilnika.
Članak 27.
Ovaj Pravilnik Kinološko-lovačkog kupa „Sveti Hubert“ sa psima ptičarima i
španijelima stupa na snagu 3. srpnja 2015.

Predsjednik HKS-a
Damir Skok, dr.vet.med.

UPUTE ZA OCJENJIVANJE
NA KINOLOŠKO-LOVAČKOM KUPU
„SVETI HUBERT“
OPĆE UPUTE I KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE
LOVCA NATJECATELJA I NJEGOVOG PSA
Povjerenstvo za ocjenjivanje na natjecanju »Kinološko-lovački kup« mora
cijelo vrijeme obraćati pozornost na rad lovca - natjecatelja, na rad njegovog
psa, a također i na suradnju lovca i psa.
Općenito objašnjenje i tumačenje članaka 14., 15. i 16.
Prilikom ocjenjivanja lovca sudačko povjerenstvo pozornost treba obratiti na pravilnu
procjenu pristupa takmičara natjecanju.Stvarni lov treba nagraditi. Već u dolasku
pred sudačko povjerenstvo i predstavljanje vidi se namjera takmičara prema
konkretnosti u radu ili izbjegavanje bitnog kroz dugo, predetaljno predstavljanje sebe
i opreme. Važno je da lovac pravilnim redoslijedom otpočne nastup. Ukoliko se
tijekom rada ukaže potreba za određenim postupcima i pomagalima a lovac ih
pravilno izvrši, bodovno ga nagraditi ili ako manifestira krive radnje u krivo vrijeme i
za određene radnje nema potrebnu opremu treba ga penalizirati. Ovo se naročito
odnosi na odnos spram psa i divljači (igla, voda, visak...).
Od lovca se, osobito, očekuje sljedeće:
• da je prikladno odjeven i obučen u odnosu na teren na kojem se obavlja
natjecanje, te vegetacijske, konfiguracijske i atmosferske prilike i da je
opskrbljen potrebnim priborom (streljivo, visak, voda za sebe i psa, igla i dr.)
• da na poziv vođe natjecanja pristupi pred sudačko povjerenstvo sa psom uz
lijevu nogu na uzici ili nevezan s prelomljenom puškom, predstavi sebe,
predstavi svojega psa pomagača, navede tip i kalibar puške, te
količinu,promjer i gramažu streljiva koje namjerava koristiti
• po završetku sažetog, sabranog predstavljanja osmotri dodijeljeni teren i
ukratko sudačkom povjerenstvu iznese plan kretanja na dodijeljenom terenu u
skladu s trenutnim smjerom zračnih strujanja
• pravilnim redoslijedom radnji krenuti u lov: provjera vjetra, odabir pravca
kretanja, provjera i punjenje oružja, puštanje psa u potragu (od tog trenutka
teče zadano vrijeme)
• natjecatelj je dužan sa svojim psom potpuno iskoristiti dobiveno vrijeme i
pretražiti teren što podrobnije koristeći vjetar, kako bi sudačko povjerenstvo
moglo ocijeniti ponašanje i spretnost lovca, a također i učinak njegova psa
• poznavajući sve uvjete na terenu, lovac treba u suradnji sa psom brzo pronaći
divljač, pri polijetanju usmjeriti u željenom smjeru i na najbolji način obaviti
odstrjel i pronaći odstrijeljenu divljač
• ako se natjecanje provodi u šumovitom ili uopće obraslom terenu, natjecatelj
treba držati pušku jednom rukom, a drugom razgrtati granje ili drugo raslinje
koje mu ograničava vidik i prolaz

•
•

•
•
•

natjecatelj nikada ne smije nositi pušku vodoravno, nego ovisno o prilikama,
cijevi trebaju biti okrenute prema zemlji ili nebu. Šakom ruke u kojoj nosi pušku
treba pokriti okidač kako neka grana ne bi prouzročila okidanje
natjecatelj treba posvetiti posebnu pozornost držanju puške pri preskakanju
jarka, prelasku ograda ili kamenih zidova, zatim na strmim stjenovitim ili
šljunkovitim stazama. Najbolje se ocjenjuje ako lovac u tim prilikama izvadi
metke iz puške, a znatno slabije ako pušku drži zakočenom
prije svakog ponovnog punjenja natjecatelj se treba uvjeriti da u cijevi puške
nema lišća, zemlje ili snijega
opreznost u svakom pogledu, a osobito za vrijeme punjenja ili pražnjenja
puške i za vrijeme pucanja, donosi natjecatelju bodove
natjecatelj treba uspostaviti što bolju suradnju sa svojim psom u pretraživanju
terena i pronalasku pernate divljači prije i poslije odstrjela

Pogreške koje sudačko povjerenstvo treba imati u vidu pri ocjenjivanju su:
• dolazak neprikladno odjevenog natjecatelja, bez predviđenog pribora ili s
neprelomljenom puškom prije ili poslije obavljenog turnusa
• ozbiljna je pogreška ako natjecatelj neoprezno puni ili prazni pušku ili ne
pogleda kroz cijev prije stavljanja metka
• drži se ozbiljnom pogreškom ako lovac propusti pucati na divljač koja je bila na
dometu puške, a imao je dobru vidljivost i sigurnost za sve učesnike i okolinu
• ozbiljan je prekršaj ako natjecatelj puca na već smrtno pogođenu divljač koja
se udaljava
• pogreška je ako lovac puca na divljač koja je izvan dometa puške
• velika je pogreška ako lovac nosi pušku u stavu za opaljivanje dok hoda i
promatra pokušavajući pronaći divljač, a pogotovo ako pri tome drži prst na
obaraču
Diskvalifikacijske pogreške za lovca natjecatelja jesu:
• ako natjecatelj puca u smjeru promatrača ili radnika u polju i svojim radnjama
ugrožava opću sigurnost
• nedolično ponašanje za vrijeme natjecanja i grubo kažnjavanje psa za vrijeme
natjecanja
• drugi prelazak određenih granica terena ako mu je to sudačko povjerenstvo i
organizator odredilo
Tijekom natjecanja od psa se očekuje sljedeće:
• pas treba pretražiti teren odlučno i sustavno, usklađeno s prirodom terena.
Traženje treba biti u lijepom stilu s visoko nošenom glavom tako da presijeca
postojeću struju vjetra široko lijevo i desno, a da pri okretu prolazi ispred
vodiča na domet puške. Psi koji traže sporo i nedovoljno široko (pretraživanje
treba biti najmanje 50 metara a najduže 150 metara, u niskom raslinju na
otvorenom terenu maksimalno 200 metara, udaljeno od lovca) bit će slabije
ocijenjeni
• pas mora pokazati sigurno, čvrsto i stilski lijepo stajanje. Kada se pernata
divljač izvlači ispred psa on je mora mirno slijediti da ga vodič može lako
pratiti. Pas koji ne slijedi ocjenjuje se slabije. Treba obratiti pozornost da pas
nije stao „na prazno“ ili je „ispustio divljač iz nosa“

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

brzina psa za vrijeme traženja mora biti usklađena s kvalitetom nosa
pas mora tražiti neumorno i živahno, istim tempom cijelo vrijeme natjecanja
volja za rad i traženje moraju biti od početka do kraja natjecanja jednako
izražene
odstrijeljenu pernatu divljač pas treba brzo pronaći, uhvatiti je punim ustima,
pravilno donijeti i pravilno predati vodiču
ranjenu pernatu divljač pas treba pratiti po tragu niskim nosom, uhvatiti je,
donijeti i predati vodiču
pod pravilnim donošenjem podrazumijeva se spretnost psa da uzimanje
prilagodi vrsti i težini divljači. Manom se smatra i slabije ocjenjuje snažno
hvatanje i drobljenje kostiju, što umanjuje vrijednost divljači. Dobro se
ocjenjuje ako pas sigurno preskače prepone, a da pri tome ne ispusti divljač
poslušnost je vidljiva u tome što pas odmah i rado posluša svaki poziv,
zvižduk ili gestu svojega vodiča. Poslušnost mora postojati i u ponašanju psa
na pucanj i prema odletjeloj ili odbjegloj divljači i općoj vodljivosti tijekom
natjecanja
najboljim učinkom u mirnoći na pucanj smatra se kada pas poslije pucnja na
divljač legne, sjedne ili ostane mirno na mjestu do iduće naredbe vodiča.
Poslije pucnja pas ne smije neobuzdano juriti i izaći izvan kontrole vodiča
kada ispred psa skoči ili protrči zec ili odleti pernata divljač, pas ne smije goniti
divljač nego mora ostati na mjestu, ili zavisno o situaciji ignorirati je bez obzira
na to da li se pucalo ili nije. Ako pas počne slijediti divljač, mora se na poziv
vodiča odmah vratiti, a u ponovnom puštanju u potragu ignorirati trag zeca ili
pravac odlaska druge divljači
suradnja s vodičem na terenu naziva se vodljivošću psa. Pas treba biti u
svakom trenutku u vezi sa svojim vodičem. Vodljivost je preduvjet za korisnu
lovačku suradnju između vodiča i psa, poželjna je diskretna i lagana
komunikacija

POSEBNE NAPOMENE I UPUTE ZA OCJENJIVANJE
RADNJI I POSTUPAKA IZ ČLANKA 14. PRAVILNIKA
Gađanje i vještina lovca (najviše 20 bodova)
Norme i kriteriji za ocjenjivanje gađanja i vještine lovca imaju u Pravilniku konkretne
i zadane veličine. Sudački žiri mora ih se pridržavati. Važno je već u tom dijelu
takmičenja uočavati radnje i postupke lovca i njegovog psa koje će biti valorizirane u
sljedećim fazama natjecanja i ocjenjivanja. Zabluda je da svaki primjerak divljači
oboren s 1. hicem i pokupljen nosi okruglo + 10 bodova naime, velika je razlika hitac
u zoni 5 – 6 metara uz obilje perja i uništenu – neupotrebljivu divljač, isto tako i
nesigurnog hica na graničnoj daljini gdje divljač pada ranjena, u mukama te sporo
ugiba i potrebno je tiličenje. Okruglih + 10 bodova donosi samo divljač odstrijeljena
na optimalnoj distanci, oborena u „vatri“, ali ne uništena, od psa lagano pronađena,
uzeta te pravilno predana lovcu. Sve ostalo je u rasponu od + 6 do + 10 bodova. Za
divljač oborenu i pokupljenu 2. hicem vrijedi isti kriterij osim što je raspon bodova od
+1 do +5.
Lovcu koji obori divljač prvim nabojem dodjeljuje se :
10 bodova – ako je odstrijel obavljen na optimalnoj daljini (cca. 25 metara), divljač je
pala u vatri – etičan hitac,
9 bodova – ako je odstrijel obavljen na nešto većoj odnosno manjoj udaljenosti od
optimalne, divljač pada u vatri,
8 bodova – ako je odstrijel obavljen na još većoj odnosno manjoj udaljenosti od
optimalne, divljač pada u vatri i nije vidno oštečena,
7 bodova – ako je odstrijel obavljen tako da je divljač nastreljena i potrebno je izvršiti
tiličenje stečene divljači,
6 bodova – ako je odstrijel obavljen preblizu s obiljem perja a oborena je divljač
vidno oštečena.
Lovcu koji obori divljač drugim nabojem dodjeljuje se :
5 bodova – ako je odstrijel obavljen na optimalnoj daljini (cca. 25 metara), divljač je
pala u vatri – etičan hitac,
4 boda – ako je odstrijel obavljen na nešto većoj odnosno manjoj udaljenosti od
optimalne, divljač pada u vatri,
3 boda – ako je odstrijel obavljen na još većoj odnosno manjoj udaljenosti od
optimalne, divljač pada u vatri i nije vidno oštečena,
2 boda – ako je odstrijel obavljen tako da je divljač nastreljena i potrebno je izvršiti
tiličenje stečene divljači,
1 bod – ako je odstrijel obavljen preblizu s obiljem perja a oborena je divljač vidno
oštečena.
Vrednovanje ponašanja lovca (naviše 40 bodova)
a) Lovačka obrazovanost i točnost (najviše 10 bodova) – podrazumijeva
pridržavanje zakonskih i drugih propisanih normi koje se odnose na lov i zaštitu
prirode i okoliša, te poštivanje tuđe imovine. Osobito je bitno da natjecatelj:
• pravilno procjenjuje stanje na terenu kako lovom ne bi dovodio u pitanje
sigurnost ljudi i imovine

•
•
•
•

poštuje tuđu imovinu na terenu te izbjegava nanošenje štete i čuva okoliš
ne odbacuje prazne čahure u lovište
ima pravilan i humani odnos prema svome psu i ranjenoj, odnosno
odstrijeljenoj divljači
pravilno se opremi u skladu s uvjetima na terenu te posjeduje svu potrebnu
dokumentaciju

b) Sigurnost i vještina lovca ( najviše 20 bodova) – podrazumijeva pridržavanje
sigurnosnih normi tijekom turnusa i posjedovanje vještina i lovačkog umijeća kako bi
uspjeh bio što bolji. Osobito je bitno da natjecatelj :
• vodi računa o načinu nošenja i držanja puške u različitim situacijama tijekom
turnusa
• ne drži pušku u vodoravnom položaju ili u položaju gađanja
• nosi otvorenu pušku tijekom turnusa dok pas ne pokazuje da je ušao u mirisnu
zonu divljači, ako konfiguracija i vegetacija te klimatski uvjeti to dopuštaju
• pravilno procijeni način nošenja puške, nije poželjno često preklapati i
zatvarati pušku, već to treba biti logičan slijed kretanja
• nosi otvorenu i praznu pušku kada prelazi određene prepreke ili se približava
komunikacijama, odnosno ljudima
• provjerava čistoću cijevi puške kod svakog ponovnog punjenja
• ne upotrebljava pušku za istjerivanje divljači iz grmlja
• odabire pravilnu debljinu sačme sukladno zakonskim propisima u vezi s
vrstom divljači koja se lovi
• racionalno koristi lovni teren i što efikasnije pronalazi divljač
• stvarno lovi u skladu s terenom, a ne kreće se bescijljno terenom s
prelomljenom puškom
• odstrel vrši na optimalnoj distanci
• pravilno reagira oružjem na divljač koja se ne lovi ( simulira hitac )
• znalački, stručno i lukavo koristi teren i sposobnosti svog psa
• ukoliko lovac pravilno izvrši tzv. double posebno ga nagraditi u ovoj ali i u
stavci sportski duh i gađanje i vještina lovca
• pravilno i pravovremeno u skladu s uvjetima na terenu pomaže i osvježava
psa te adekvatno koristi opremu
c) Sportski duh lovca (najviše 10 bodova) – podrazumijeva posebno njegov
odnos prema divljači, psu, sudačkom povjerenstvu i organizatoru. Osobito je bitno
da natjecatelj:
• pokupi svaki odstrijeljen primjerak divljači
• ne napusti olako pronalazak ranjene divljači i nastavi loviti
• ne puca na divljač ako pas nije markirao
• pravilno i humano postupa prema ranjenoj divljači upotrebom igle
• ima korektan odnos prema svome psu tijekom, prije i nakon završetka turnusa
• ima pravilan odnos prema pronađenoj divljači koju nije on odstrijelio na način
da je preda vođi takmičenja
• ima korektan i sportski odnos prema sucima, organizatorima i ostalim
učesnicima
• ne izbjegava izazov lova već istim načinom i intenzitetom nastavlja lov

Ponašanje i vrednovanje psa (najviše 40 bodova)
a) Aspekti dresure (najviše 20 bodova) – sudačko povjerenstvo treba cijeniti
aspekte dresure, a naročito:
• povezanost psa i lovca, opća poslušnost i učinkovitost psa (ove dvije točke
nose cca 5 bodova)
• pravilnost, tempo, strast traženja (cca 5 bodova)
• sigurnost, mirnoću na polet i pucanj (ove dvije točke cca 5 bodova)
• odlučnost, kvalitetu i mekoću donošenja divljači (ove dvije točke cca 5 bodova)
b) Prirođene osobine (najviše 20 bodova) – sudačko povjerenstvo procjenjuje
prirođene osobine psa, a posebno:
• inicijativu psa i tempo rada, instinkt za pronalaženje divljači (ove dvije točke
cca 5 bodova)
• sigurnost, način i tipičnost markiranja, spontanost i odlučnost u vođenju te
realizaciji divljači i kvaliteta nosa (cca 5 bodova)
• stil pasmine ( u pokretu, nošenju glave, ulaženje u stajanje i stil stajanja i dr. ),
te opći dojam klase psa (ove dvije točke cca 10 bodova)

OCJENSKA LISTA ZA KINOLOŠKO-LOVAČKI KUP
„SVETI HUBERT“
O r g a n i z a t o r: ____________________________________________
Rang: _______________________
Natjecateljski broj: _____
Mjesto:_______________________
Datum:_______________
Ime natjecatelja: _____________________, iz______________, član ekipe iz ___________
Ime psa:_______________________________, pasmina___________, spol: M / Ž,
br. rodovnice:___________, broj tetovaže _________, čip _____________________.

Gađanje – vještina lovca (najviše 20 bodova)
Prvi primjerak divljači:
Oboren i pokupljen s prvim nabojem (+ 6 do 10 bodova)
Oboren i pokupljen s drugim nabojem (+ 1 do 5 bodova)
Drugi primjerak divljači:
Oboren i pokupljen s prvim nabojem ( + 6 do 10 bodova)
Oboren i pokupljen s drugim nabojem ( + 1 do 5 bodova)
Negativni bodovi za vještinu lovca:
Za svaki promašeni primjerak divljači (-5 bodova)
Za svaki oboren i nepokupljen primjerak divljači (-10 bodova)
Za svaki oboren primjerak divljači bez makiranja psa (-30 bodova)
Za svaki hitac bez markiranja psa (-20 bodova)
Za ne pucanje u realnoj situaciji (-10 bodova)

___________
___________
___________
___________
___________

A) Ukupno bodova za gađanje ( pozitivni + negativni bodovi)

___________

___________
___________
___________
___________

Vrjednovanje ponašanja lovca ( najviše 40 bodova)
Lovačka obrazovanost i točnost (najviše 10 bodova)
Sigurnost i vještina lovca (najviše 20 bodova)
Sportski duh lovca (najviše 10 bodova)

___________
___________
___________

B) Ukupno za ponašanje lovca:

___________

Ponašanje i vrjednovanje psa (najviše 40 bodova)
Aspekti dresure (najviše 20 bodova)
Prirođene osobine (najviše 20 bodova)

___________
___________

C) Ukupno za psa:

___________

ZBROJ BODOVA ( A+B+C ):

___________

KLASIFIKACIJA:
- u bateriji

___________

- u natjecanju

___________

Suci:___________________________________

