Na podlagi Statuta Kinološke zveze Slovenije (v nadaljevanju: KZS ) in Pravilnika o
strokovnem delu Kinološke zveze Slovenije (v nadaljevanju PSD KZS) je delni zbor sodnikov
za prinašalce dne 21.03.2016 sprejel:

PRAVILNIK O PREIZKUŠNJI NARAVNIH ZASNOV PRINAŠALCEV (PNZ)
A. SLOŠNI DEL
1. člen
Preizkušnja naravnih zasnov ( v nadaljevanju PNZ) po tem pravilniku lahko opravljajo
samo psi in psice pasemske skupine prinašalcev. V skupino prinašalcev spadajo:
Labradorec (Labrador Retriever), Zlati prinašalec (Golden Retriever), Gladkodlaki
prinašalec (Flat- Coated Retriever), Kodrasti prinašalec (Curly Coated Retriever),
Prinašalec zaliva Chesapeake (Chesapeake Bay Retriever), Novoškotski prinašalec (Nova
Scotia Duck Tolling Retriever).
2. člen
Namen PNZ-ja je ugotavljanje prirojenih lastnosti prinašalcev in na podlagi tega uporabnost
za vzrejo, zato je zaželeno, da se ta preizkušnja opravlja z mladim psov.
Preizkušnjo prinašalcev lahko izven časa mirne sezone organizirajo lovsko kinološka društva
KZS in druge organizacije članice KZS v sodelovanju z LKD-ji.
3. člen
Na eni prireditvi lahko en sodnik oceni največ 10 psov. Isti kos nepoškodovane divjadi lahko
prireditelj uporabi za največ tri pse.
4. člen
PNZ lahko sodijo le sodniki, ki imajo opravljen izpit za delo prinašalcev.
B. STROKOVNI DEL
5. člen
Pri PNZ za prinašalce se ocenjuje naslednje discipline:
1. Prinašanje pernate divjadi
2. Prinašanje race iz globoke vode
3. Obnašanje ob strelu
4. Vodljivost
OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH DISCIPLIN
6. člen
Prinašanje pernate divjadi
Prinašanje pernate divjadi (raca, fazan, jerebica) na planem se izvede tako, da je navezan
pes ob vodnikovi nogi, medtem ko pomočnik v oddaljenosti 15 - 20 m odvrže čim dlje kos
pernate divjadi, kar pes vidi. Teren mora biti poraščen s travo ali nizkim grmovjem (do 40cm).
Na povelje vodnika mora pes odvržen kos divjadi poiskati, ga prinesti ter oddati vodniku.
Pri tej disciplini se ocenjuje voljo do iskanja, način iskanja, način prijema, in zvestoba
prinašanja ter oddaja divjadi. Pri oddaji pes lahko stoji/sedi. Največ je možnih 10 točk,
vsako odstopanje v delu zmanjšuje število točk.
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7. člen
Prinašanje iz globoke vode
Prinašanje race iz globoke vode se ocenjuje tako, da v stoječo vodo pomočnik čim dlje od
obale odvrže raco, tako da pes vidi. Pes je na povodcu ob vodnikovi nogi. Na povelje mora
pes v vodo po raco, jo prinesti iz vode vsaj 2 m, ne da bi raco spustil ter jo prinesti in oddati
vodniku. Voda mora biti tako globoka, da mora pes plavati do odvržene race.
Pri tej disciplini se ocenjuje vodoljubnost, način prijema, in zvestoba prinašanja ter oddaja
divjadi. Pri oddaji pes lahko stoji/sedi. Največ je možnih 10 točk, vsako odstopanje v delu
zmanjšuje število točk.
8. člen
Obnašanje ob strelu
Obnašanje ob strelu se ocenjuje tako, da se največ 5 vodnikov z navezanimi psi razporedi v
vrsto. Povodci morajo biti popuščeni. Sodnik da z razdalje, s katere lahko opazuje vse pse
naenkrat, znak za najmanj en strel iz puške. Pomočnik - strelec naj bo od psov oddaljen 30
korakov. Pes ne sme pokazati znakov pretiranega strahu in se trgati s povodca. Lahko
pokaže le zanimanje do dela (prinašanja). V kolikor pes kaže znake streloplahosti, preizkus
za takega psa ponovimo na način, da ga vodnik (s soglasjem) odveže s kratkega povodca in
če pes po oddanem strelu zbeži od vodnika, je utemeljeno streloplah.
Ocena: strelomiren / streloplah
9. člen
Vodljivost
Ocenjuje se tudi vodljivost psa skozi celo preizkušnjo
Ocena: vodljiv / nevodljiv
10. člen
Za uspešno opravljeno PNZ mora pes vse discipline opraviti pozitivno in ne sme kazati
nikakršnih znakov streloplahosti, napadalnosti ali bojazljivosti. Če pes ali psica ni opravil
ene izmed disciplin, ni opravil PNZ.
Diskvalifikacijske napake so: natrgač, zagrebač, streloplahost, pretirana glasnost - lajavost.
PNZ lahko opravljajo tudi psi, ki še niso pridobili ocene zunanjosti. V tem primeru PNZ stopi
v veljavo šele, ko pes pridobi to oceno.
Pes ali psica lahko doseže naslednjo oceno:
I. ocena 15 - 20 točk, ni streloplah in je vodljiv
II. ocena 09 - 14 točk, ni streloplah in je vodljiv
III. ocena 02 - 08 točk, ni streloplah in je vodljiv
Pozitivno opravljen PNZ se vpiše v delovno knjižico ali rodovnik.
11. člen
Pravilnik je bil sprejet na Delnem zboru sodnikov za prinašalce dne 21.03.2016. Komisija za
strokovna vprašanja KZS ga je potrdila s sklepom št. 8/9.2.2016 dne 23.6.2016.
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