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Trening Obedienca (OB) nauči psa, da mora vedno ostati pod nadzorom vodnika ter z njim 
ustvarjalno sodelovati. Veliko pozornosti je potrebno nameniti dobri povezavi med 
vodnikom in psom. Poleg tega mora pes pokazati pripravljenost za izvajanje vodnikovih 
povelj tudi kadar je oddaljen od vodnika. Dober odnos med vodnikom in psom mora biti 
razviden med celotnim potekom tekmovanja. 

Obstoječa navodila so pripravljena z namenom promocije obedienca kot tekmovalne 
discipline in služijo tudi kot podpora mednarodnim tekmovanjem.  

Veljajo v tistih državah, kjer so jih potrdile državne kinološke organizacije.  

Od 1.1.2016 morajo mednarodni preizkusi s podelitvijo naziva CACIOB slediti pravilom za 
razred 3. 

Rezultate drugih obedience preizkusov je potrebno upoštevati, vendar le v primeru, da 
odgovarjajo zahtevam, podanim v teh navodilih. 
 
 
 

I. PRAVILA ZA ORGANIZACIJO, SODELOVANJE, VODENJE IN 
OCENJEVANJE OBEDIENCE IZPITOV IN TEKMOVANJ 

 
 

1. Organizacija uradnih obedience izpitov in tekmovanj 
 
Vsaka država, članica Mednarodne kinološke zveze (FCI), samostojno odloča katerim klubom 
in združenjem je dovoljeno organizirati uradna obedience tekmovanja. 
 
 

2. Nacionalna pravila in navodila, ki urejajo obedience 
 
Priporočeno je, da državne kinološke organizacije na svojih spletnih straneh objavijo vse 
potrebne informacije v zvezi z nacionalnimi zahtevami, ki urejajo sodelovanje na preizkusih, 
kot tudi podrobnosti nacionalne zakonodaje, ki ureja potovanje živali. Poleg tega naj bi bile 
objavljene tudi podrobnosti o višini startnine in možnostih nakazil iz tujine. S tem naj bi 
skrbeli za promocijo discipline med vsemi državami, članicami FCI. Vodnike iz drugih držav, ki 
so se prijavili na tekmovanje, je priporočljivo o vseh podrobnostih in nacionalnih zahtevah 
obvestiti z dopisom. 
 
 

3. Pogoji za udeležbo v obedience razredih 
 
Pogoje za udeležbo na obedience tekmovanjih določajo pravila države, iz katere prihaja pes 
in pravila države, kjer se odvija tekmovanje. Nacionalna pravila določajo kateri psi se smejo 
udeležiti tekmovanj (razredi 1, 2 in 3). Pogoji za udeležbo naj bi bili objavljeni na spletnih 
straneh državne kinološke organizacije. 

Starostna meja psa za udeležbo v razredu 1 mora biti določena v nacionalnih pravilih vsake 
države. Pes mora dopolniti starost najmanj 10 mesecev, razen če je drugačna starostna meja 
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določena v pravilniku države kjer se odvija tekmovanje ali države, kjer je pes registriran. Za 
sodelovanje v razredu 3 mora pes dopolniti najmanj 15 mesecev starosti. 

Vsaka država lahko samostojno odloča kateri nacionalni razredi bodo priznani in kakšni so 
pogoji, ki jih mora izpolniti pes predno lahko tekmuje v določenem razredu. Za sodelovanje 
na mednarodnih obedience tekmovanjih pa mora tekmovalni par vsaj enkrat uspešno 
zaključiti prejšnji najvišji tekmovalni razred (razred 2 ali razred s primerljivimi vajami) v svoji 
državi. 

Vsaka država samostojno odloča kolikokrat lahko pes sodeluje v določenem razredu po tem, 
ko je že dosegel 1 nagrado (odlična ocena). Ta informacija naj bi bila objavljena na nacionalni 
spletni strani. Po tem, ko je pes že tekmoval v določenem razredu, se ne more več vrniti v 
nižji razred. 
 
3.1 Zdravje 
 
Slepi psi, psi z nalezljivimi boleznimi ali infekcijami, psi, ki imajo gliste, garje ali jih napada 
kakršenkoli drug mrčes, kot tudi agresivni psi ne smejo sodelovati na obedience preizkušnjah. 
Prav tako na preizkušnjah ne smejo sodelovati psi s povoji, povezami ali šivi. 
 
3.2 Anti-doping in cepljenja 
 
V zvezi s cepljenji in anti-doping kontrolo veljajo pravila države iz katere prihaja pes in pravila 
države kjer se odvija preizkus. Vsa ta pravila naj bi bila objavljena na spletni strani državne 
organizacije, ki organizira preizkus. 
 
3.3 Agresivnost 
 
Agresivni psi ne smejo biti privedeni na preizkus. Sodnik bo diskvalificiral vsakega psa, ki 
poskuša napasti ali ki napade človeka ali psa. Dogodek se zabeleži v delovno knjižico psa, 
poročilo o dogodku je potrebno poslati državni kinološki organizaciji iz katere prihaja pes kot 
tudi kinološki organizaciji države, ki organizira preizkus. 
 
3.4 Goneče in doječe psice 
 
Goneče psice smejo tekmovati skladno s nacionalnimi pravili države, kjer se preizkus odvija. 
Ta informacija naj bi bila objavljena na nacionalni spletni strani države organizatorice. 
Goneče psice morajo nastopiti kot zadnje in smejo biti privedene na tekmovalni prostor šele, 
ko so tekmovanje zaključili vsi ostali psi. 

Splošno velja, da psice ne smejo sodelovati na preizkusih vsaj 4 tedne pred napovedano 
kotitvijo in vsaj 8 tednov po kotitvi. 

Nacionalna pravila lahko v zvezi s tem določajo drugačno toleranco. Tovrstne informacije naj 
bi bile objavljene na nacionalni spletni strani države organizatorice. 
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3.5 Spremembe izgleda psa 
 
Psi s kupiranimi repi in/ali ušesi ter psi, ki jim je bil iz kozmetičnih razlogov kakorkoli 
spremenjen izgled smejo nastopiti samo v primeru, da je to dovoljeno v državi od koder 
prihaja pes in v državi, kjer se odvija preizkus. 

Vse omejitve v zvezi s spremembo izgleda psa naj bi bile jasno določene v nacionalnih pravilih 
in objavljene na nacionalni spletni strani.  
 
3.6 Sterilizirane psice in kastrirani psi 
 
Sterilizirane psice in kastrirani psi smejo nastopati. 
 
3.7 Pregled psov 
 
Pred pričetkom preizkusa lahko sodnik pregleda pse, če je to potrebno. To sme storiti izven 
tekmovalnega prostora. Nacionalna pravila lahko celo določajo, da je potrebno pregledati vse 
pse.  
 
3.8 Druga navodila 
 
V primeru, da se obedience preizkus odvija v povezavi s pasjo razstavo, udeležba na razstavi 
ne bi smela biti pogoj za udeležbo na preizkusu. 

Nacionalna pravila naj bi določala katere registracije in članstva v klubih so potrebna za 
udeležbo na preizkusih.  
 
 

4. Pogoji za sojenje na obedience tekmovanjih 
 
Sodniki na obedience tekmovanjih naj bi bili primerno izšolani in izkušeni. Imeti morajo 
sodniško licenco, ki jim jo je izdala matična država. (Kvalifikacije in znanje tujih jezikov za 
sodnike iz drugih držav, je potrebno preveriti pri njihovih matičnih kinoloških organizacijah). 

Neizpolnjevanje pogojev zaradi konflikta interesov: Nacionalna pravila so odločilna za 
ugotavljanje ne/izpolnjevanja pogojev zaradi konflikta interesov. Na mednarodnih 
tekmovanjih, kjer se podeljuje naziv CACIOB, je glede izpolnjevanja pogojev potrebno 
upoštevati pravila FCI. 
 
 

5. Glavni stevard 
 
Za tekmovanje je potrebno določiti glavnega stevarda. Glavni stevard je odgovoren za 
praktično organizacijo celotnega tekmovanja in mora biti primerno izšolan. Šolani stevard 
mora voditi vaje v razredih 2 in 3. Priporočeno je, da šolani stevard vodi tudi vaje v razredu 1. 
Če so prijavljeni tekmovalni pari iz drugih držav, se je potrebno za jezik vodenja dogovoriti v 
naprej. Stevard v razredu 3 mora biti sposoben vaje voditi v Angleščini ali drugem, v naprej 
dogovorjenem, jeziku. 
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V primeru, da so vaje razdeljene na več tekmovalnih prostorov in sodita 2 ali več sodnikov, 
mora biti na tekmovalnem prostoru tudi enako število stevardov. Na vsakem tekmovalnem 
prostoru mora biti prisoten vsaj en stevard. 
 
 

6. Vodenje tekmovanja 
 
Obedience tekmovanja se odvijajo pod vodstvom (glavnega) sodnika in glavnega stevarda. Če 
na prireditvi sodi več kot en sodnik, je potrebno enega izmed sodnikov določiti za glavnega 
sodnika in predsednika sodniške ekipe. 

V primeru incidenta, ki v teh pravilih ni opisan, je nadaljnje ravnanje v zvezi z incidentom 
prepuščeno sodniku (ali sodniški ekipi, ki jo vodi glavni sodnik). 
 
 

7. Obveznosti vodnika in oprema psa 
 
Obveznosti vodnika kot tekmovalca se pričnejo, ko le-ta pride na prizorišče tekmovanja in 
prenehajo po končni podelitvi nagrad. Vodniki morajo slediti vsem pravilom in navodilom. 
Vodniki se morajo obnašati skladno s splošno veljavnimi pravili ter biti primerno oblečeni. 

Sodnik lahko vodnika diskvalificira v primeru nespoštovanja pravil ali neprimernega 
obnašanja. Odločitev sodnika je dokončna in ugovor ni dovoljen. 

Vodnik se je dolžan prijaviti na tekmovalnem prizorišču 30 minut pred pričetkom obedience 
preizkusa. 

Kaznovanje psa ni dovoljeno. 

Psi smejo nositi samo trgovsko običajne ovratnice (s sistemom zapenjanja ali zatezne). 
Ovratnice s kremplji, bodicami in električne ovratnice niso dovoljene. Prav tako ni dovoljena 
uporaba omejujočih naprav, kot je na primer nagobčnik. Omejitev velja od začetka do konca  
tekmovanja. 

Odeje, pokrivala, oprsnice, vodoodporna pokrivala, čevlji, nogavice, povoji, poveze, itd., med 
samim nastopom psa niso dovoljeni. 

Pes naj bi bil med celotnim nastopom na vodnikovi levi strani. V primeru, da je vodnik invalid 
ali kako drugače poškodovan, sme psa voditi na desni strani. Vodnik sam ali vodja 
tekmovalne ekipe mora o tem obvestiti glavnega sodnika pred pričetkom preizkusa. Glavni 
sodnik mora nadalje obvestiti vse ostale sodnike. Sodnik ali zbor sodnikov določijo vpliv le-
tega na ocenjevanje dela tekmovalnega para. Vse posebne zahteve morajo biti utemeljene in 
ne smejo povzročati težav pri ostalih tekmovalnih parih. Če je, na primer, vodnik na 
invalidskem vozičku, mora biti pri skupinskih vajah postavljen na konec vrste tako, da mu ni 
treba mimo drugih psov. 
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8. Obnašanje psa / diskvalifikacija 
 
Vsakega psa, ki med potekom preizkusa (pred, med ali po svojem nastopu) ugrizne, skuša 
ugrizniti, napade ali skuša napasti človeka ali drugega psa, je potrebno diskvalificirati. 
Odvzamejo se tudi vse pridobljene točke, četudi je pes s svojim nastopom že zaključil. Na 
dvo-dnevnem tekmovanju velja diskvalifikacija za oba dni in torej pes tekmovanja ne sme 
nadaljevati.  

Dogodek se zabeleži v delovno knjižico psa, poročilo o dogodku je potrebno poslati državni 
kinološki organizaciji iz katere prihaja pes kot tudi kinološki organizaciji države, ki organizira 
preizkus. 

Poleg zgoraj navedenih navodil je potrebno spoštovati tudi nacionalna pravila. 
 
 

9. Ostala pravila 
 
Med pripravo in po zaključeni pripravi tekmovalnega prostora pred pričetkom tekmovanja 
vodnik s psom ne sme vstopati na tekmovalni prostor, razen v primeru, da je za to dobil 
uradno dovoljenje (dovoljenje lahko poda glavni stevard ali sodnik). 

Pri skupinskih vajah (vaja 1) v razredih 1 in 2 morajo biti v skupini najmanj trije in največ šest 
psov. Na preizkusih, kjer skupno število psov ni deljivo s šest, lahko sodnik odredi dve skupini 
po sedem psov. V razredu 3 morajo biti v skupini (vaja 1 in 2) najmanj trije psi in največ štirje 
psi; izjemoma je lahko v skupini pet psov, vendar samo v primeru, da je na preizkus v razredu 
3 prijavljenih samo pet psov. 
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II. PRAKTIČNA NAVODILA IN OPREMA 

Zaporedje vaj, število udeležencev, velikost tekmovalnega prostora in potrebna oprema 

 
 

10. Zaporedje vaj 
 
Sodnik (glavni sodnik, sodnik, predsednik sodniške ekipe) ima, po predhodnem dogovoru z 
organizacijskim odborom, pravico, da odredi zaporedje vaj in določi skupine vaj. Vrstni red vaj 
mora biti za vse tekmovalce enak. 
 
 

11. Čas, določen za sojenje in število udeležencev 
 
Preizkus mora biti načrtovan tako, da sodnik za svoje delo ne porabi več kot približno pet ur 
dnevno. 

Pri tem je potrebno upoštevati tudi nacionalna pravila države, ki preizkus organizira. 

Na tem mestu je potrebno omeniti, da je čas za ocenjevanje določenega števila psov odvisen 
od zaporedja vaj, postavitve tekmovalnega prostora, stevarda, sodnika in pasem psov, ki so 
prijavljeni na preizkus. 

Ocena časa, potrebnega za sojenje: 

Razred 1 
Sodnik naj ne bi sodil več kot približno 30 psov na dan v razredu 1. Sojenje 6 psov traja 
približno eno uro. 

Razred 2 in 3 
V razredih 2 in 3 naj sodnik ne bi sodil več kot približno 25 psov na dan. Sojenje 7 psov traja 
približno dve uri. 

Sodnik mora odsoditi vaje, ki so mu bile dodeljene za vse prijavljene pse, če je za določen 
preizkus povabljenih več sodnikov. V tem primeru je skupno število psov lahko večje. 
 
 

12. Velikost tekmovalnega prostora in število vaj 
 
Tekmovalni prostor v razredih 2 in 3 mora meriti vsaj 20m x 30m, če tekmovanje poteka v 
zaprtem prostoru. Kadar tekmovanje poteka zunaj, naj bi tekmovalni prostor meril 25m x 
40m. Za razred 1 je tekmovalni prostor lahko nekoliko manjši. Tekmovalni prostor je lahko 
manjši tudi v primeru, da so vaje razdeljene na dva ali več tekmovalnih prostorov, ter da so 
vaje, ki zahtevajo manj prostora pa so združene v skupino. Tekmovalni prostor mora biti 
jasno označen. Končna odločitev o primerni velikosti tekmovalnega prostora je na strani 
sodnika. Vse številčne vrednosti in količine, navedene v vajah, so zgolj ocene. 
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13. Oprema 
 
Organizacijski odbor je odgovoren za pripravo vse navedene opreme. Oprema, pravilniki in 
druge potrebne informacije morajo biti dostopni na tekmovalnem prostoru. 

Skakalnice: 

 Polna skakalnica sestavljena iz desk, širine približno 1m. Višina mora biti nastavljiva po 
10cm razmikih od višine 10cm do višine 70 cm. Stranice morajo biti visoke cca. 1m in 
ne smejo imeti stranskih kril, kot je to običajno pri ovirah za agility. Ta skakalnica se 
uporablja v vseh razredih. 

 Odprta skakalnica širine približno 1m z možnostjo nastavitve višine od 10cm do 70cm. 
Stranice morajo biti visoke cca. 1m. Skakalnica mora biti narejena tako, da ima poleg 
spodnje, tanke prečke, ki povezuje stranice, samo eno desko debeline cca. 3 – 5cm ali 
palico s premerom 3 – 5cm, ki je postavljena na odrejeni višini, sicer je prazna. Zatiči 
za palico ali desko morajo biti postavljeni tako, da lahko pes oviro poruši ne glede na 
smer, s katere skače. Zatiči morajo biti rahlo konkavni, da ovire ne poruši veter. 
Skakalnica ne sme imeti stranskih kril. Skakalnica se uporablja v razredu 3 poleg že 
zgoraj omenjene, polne skakalnice. 

Slike in opisi navedenih skakalnic so v dodatku št. 1.1 in 1.2. 

Prinosila: 

 Trije kompleti lesenih prinosil.  
Vsak komplet vsebuje tri lesena prinosila enake velikosti za razred 3.  
V razredu 2 sta potrebni samo dve prinosili v vsakem kompletu. 
V razredu 1 je potrebno samo eno prinosilo v vsaki velikosti. 
Kompleti se morajo med seboj razlikovati po velikosti in teži, da so primerni za 
različne velikosti psov: majhni, srednji in veliki. Teža največjega prinosila ne sme 
presegati 450g. Vodnik ima pravico izbrati velikost, ki najbolj ustreza njegovemu psu. 

 Kovinska prinosila v treh različnih velikostih. Teža največjega ne sme presegati 200g. 
Velikost naj bi odgovarjala različni velikosti psov (majhni, srednji in veliki). Vodnik ima 
pravico izbrati velikost, ki najbolj ustreza njegovemu psu. 

 V razredu 2 in 3 so potrebni leseni predmeti v izmeri 2cm x 2cm x 10cm. 
 V razredu 2 je potrebno število 6x število prijavljenih psov 
 V razredu 3 je potrebno število 8x število prijavljenih psov 

Ostala oprema: 

 Tablica za prikaz dodeljenih točk 

 Tabla na kateri so napisani ali narisani položaji pri vaji vodenja na daljavo; lahko je 
tudi elektronska. 

 Kreda, barva v spraju, lepilni trak ali druga odgovarjajoča snov za označevanje krogov, 
kvadratov, izhodišč in zaključnih točk. 

 Zadostno število stožcev in polkrogel za označevanje, kjer je potrebno: začetek vaje, 
konec vaje, mesta, kjer so potrebni obrati, itd. 
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Stožci in polkrogle morajo biti primerni in ustrezni. Pri izbiri velikosti, vidljivosti in 
barve je potrebno upoštevati njihovo uporabo, saj so lahko namenjeni psu, vodniku, 
stevardu ali sodniku. 

Stožci, ki omejujejo vogale kvadrata, na primer, naj bi bili dobro vidni in visoki cca. 
15cm. 

Mesto ustavljanja pri vaji 6 v razredu 3 sme biti označeno z majhno oznako (disk 
premera največ 10cm ali kvadrat s stranico največ 10cm), mesto ustavljanja pri vaji 7 v 
razredu 3 mora biti označeno s stožcem visokim cca. 15cm. 

Za vajo 10 v razredu 1 je potreben stožec v višini 15-40cm ter stožec višine cca. 40cm 
za razred 3. 
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III. NAGRADE IN PREHODI V VIŠJE RAZREDE 
 
 
Razredi 1, 2 in 3 
 

1 nagrada 256-320 točk 80% odlično 

2 nagrada 224 – manj kot 256 točk 70% prav dobro 

3 nagrada 192 – manj kot 224 točk 60% dobro 

 
Pes, ki je v določenem razredu dosegel odlično oceno (1 nagrada) v katerikoli državi, sme 
preiti v naslednji, višji razred. 

Nacionalna pravila določajo, koliko tekmovanj v določenem razredu lahko pes še opravi po 
tem, ko je že dosegel prvo odlično oceno. 

Splošno velja, da sme pes tekmovati v določenem razredu dokler ne doseže 3 odličnih ocen / 
državo. 

V zvezi z podelitvijo pokalov, diplom in rozet so odločujoča nacionalna pravila. 

Tradicionalne barve obedience rozet so črna – rdeča – rumena. 

V primeru enakega števila točk se za določitev končne uvrstitve upošteva seštevek točk iz vaj 
3, 5 in 6. Če je tudi seštevek teh treh vaj enak, potem je potrebno naštete vaje ponoviti. 
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IV. VAJE IN KOEFICIENTI 
 
 
Priporoča se, da nacionalna pravila določijo še dodaten razred za začetnike, ki naj bi ga 
tekmovalni pari opravili pred prvim tekmovanjem v razredu 1. 
 

Razred 1 Vaja Koeficient 

1. Sedi v skupini, 1 minuta, vodniki v vidnem polju 3 

2. Prosta vodljivost 3 

3. Stoj v gibanju 3 

4. Odpoklic 3 

5. Sedi ali prostor v gibanju 2 

6. Pošiljanje v kvadrat in prostor 3 

7. Prinašanje lesenega prinosila 4 

8. Vodenje na daljavo 3 

9. Odpoklic in skok čez skakalnico 3 

10. Pošiljanje okoli stožca in povratek 3 

11. Splošni vtis 2 

 SKUPAJ 32 

 
 
 

Razred 2 Vaja Koeficient 

1. Prostor v skupini, 2 minuti, vodniki izven vidnega polja 2 

2. Prosta vodljivost 3 

3. Stoj / sedi / prostor v gibanju 3 

4. Odpoklic s prekinitvijo – stoj 4 

5. Pošiljanje v kvadrat, prostor in odpoklic 4 

6. Usmerjeno prinašanje lesenega prinosila 3 

7. Identifikacija in prinašanje 4 

8. Vodenje na daljavo 4 

9. Skok čez skakalnico in prinašanje kovinskega prinosila 3 

10. Splošni vtis 2 

 SKUPAJ 32 
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Pravila in navodila za razred 3, ki jih je potrebno upoštevati na mednarodnih tekmovanjih, 
kjer se lahko podeljuje naziv CACIOB in rezervni CACIOB, kot tudi na svetovnih in sekcijskih 
prvenstvih. 

Pravila veljajo od 1.1.2016 

Razred 3 Vaja Koeficient 

1. Sedi v skupini, 2 minuti, vodniki izven vidnega polja 2 

2. Prostor v skupini, 1 minuta in odpoklic 2 

3. Prosta vodljivost 3 

4. Stoj, sedi in prostor v gibanju 3 

5. Odpoklic s prekinitvijo – stoj in prostor 4 

6. Usmerjeno pošiljanje v kvadrat, prostor in odpoklic 4 

7. Usmerjeno prinašanje lesenega prinosila 3 

8. Pošiljanje okoli stožca, položaj, prinašanje in preskok 4 

9. Identifikacija in prinašanje 3 

10. Vodenje na daljavo 4 

 SKUPAJ 32 

 
 
  



 
 

KZS pravila in navodila 
 

Obedience 1, 2 in 3 
Stran 14 od 56 

V. SPLOŠNA PRAVILA IN NAVODILA ZA IZVEDBO IN OCENJEVANJE 
VAJ 

 
 
Pravila in navodila za izvedbo in sojenje posameznih vaj so sestavljena iz: 

a) splošnega dela, ki opisuje izvedbo in sojenje vseh vaj v razredih 1, 2 in 3. 
b) dela, ki opisuje izvedbo in sojenje posameznih vaj. 

Splošna pravila in navodila za izvedbo in sojenje vaj se nanašajo na vse vaje, razen v primeru, 
ko so pri posameznih vajah podana drugačna navodila. 

V primeru incidenta, ki v teh pravilih ni opisan, je nadaljnje ravnanje v zvezi z incidentom in 
vplivom le-tega na ocenjevanje prepuščeno sodniku. Odločitev sodnika je dokončna in ugovor 
ni dovoljen. 
 
 

Ocenjevanje 
 
Izvedba vaj v obediencu se ocenjuje po naslednji shemi: 
0 – 5 – 5 ½ – 6 – 6 ½ – 7 – 7 ½ – 8 – 8 ½ – 9 – 9 ½ – 10. 

Diskvalifikacija pomeni zaključek nastopa in izgubo vseh pridobljenih točk. Pes tekmovanja ne 
sme nadaljevati. 

Neuspešna izvedba vaje pomeni izgubo vseh točk za določeno vajo. Pes sme nadaljevati s 
tekmovanjem. 
 
 

Uporaba rumenega in rdečega kartona 
 
Rumeni in rdeči karton se uporabljata v razredu 3. 

Rumeni karton je opozorilo. Sodnik lahko pokaže rumeni karton na podlagi obnašanja 
vodnika ali psa. 

Prvi rumeni karton pomeni odbitek 10 točk od končnega seštevka. Drugi rumeni karton 
pomeni diskvalifikacijo tekmovalnega para. 

Rdeči karton pomeni diskvalifikacijo. 
 
Uporaba rumenega in rdečega kartona na tekmovanjih z več sodniki 
 
1) Dva ali več sodnikov na ločenih tekmovalnih prostorih 

 V primeru, ko dva sodnika sodita ločeno (dva tekmovalna prostora, različne vaje), prvi 
rdeči karton pomeni diskvalifikacijo. 

 V primeru da je sodnik pokazal rumeni karton (na primer v prvem tekmovalnem 
prostoru), ostali sodniki (drugi ali tretji sodnik) o tem ne smejo biti obveščeni. Rumeni 
karton se vpiše na ocenjevalni list. Če rumeni karton pokaže se drugi (ali tretji) sodnik, 
sekretar to vpiše na ocenjevalni list in obvesti vse sodnike o že prej dodeljenem 
rumenem kartonu. Sledi diskvalifikacija. Seveda sledi diskvalifikacija tudi v primeru 
dveh rumenih kartonov istega sodnika.  
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2) Dva ali več sodnikov na istem tekmovalnem prostoru 

Če želi eden izmed sodnikov tekmovalni par opozoriti (rumeni karton) ali diskvalificirati (rdeči 
karton), mora o tem obvestiti ostale prisotne sodnike. Sodniki se o ukrepu odločijo skupaj, 
karton pa pokaže glavni sodnik (ali predsednik sodniškega zbora), če je le-ta prisoten na 
tekmovalnem prostoru. 
 
 

14. Splošna navodila za izvedbo in ocenjevanje vaj 
 
Navodila se nanašajo na vse vaje, razen v primeru, ko so pri opisih posameznih vaj podana 
drugačna navodila. 
 
14.1 Izvedba vaj 
 
1. Nacionalna pravila lahko določajo, da je potrebno preveriti vse pse, predno jim je 

dovoljen vstop v tekmovalni prostor. Pravila lahko celo določajo, da se sodnik sme 
dotikati psa. 

2. Sodnik se o vrstnem redu izvajanja vaj lahko odloči samostojno. Vrstni red mora biti enak 
za vse tekmovalce. 

3. Vse vaje se pričnejo in končajo s psom v osnovnem položaju. Osnovni položaj določa, da 
mora pes sedeti ob vodnikovi levi strani. 

4. Vodnik v vseh vajah uporablja normalen korak, razen pri prosti vodljivosti. Odvisno od 
razreda lahko prosta vodljivost vsebuje še tek in počasen korak. 

5. Vsaka vaja se prične, ko stevard vodnika in psa pripelje do izhodišča, pes sedi v osnovnem 
položaju in stevard oznani »vaja se prične« ali »začetek vaje«. 

6. Vodnik mora svojega psa na izhodišču hitro postaviti v osnovni položaj in se pripraviti na 
začetek vaje. V razredu 1 je je za to dovoljeno porabiti nekaj več časa, v razredih 2 in 3 pa 
mora vodnik praktično takoj po prihodu na izhodišče psa postaviti v osnovni položaj in biti 
pripravljen, da začne z vajo. 

7. Vsaka vaja se zaključi ko stevard oznani »vaja je zaključena« ali »hvala«. 

8. Dovoljenje za vsa slušna povelja tekom celotnega poteka vaje dobi vodnik od stevarda. To 
velja za vse vaje tudi v primeru, da v opisu vaje to ni izrecno navedeno. Izjema so samo 
vaje, kjer so v opisu podana drugačna navodila. 

9. Vodnik se samostojno odloča o potrebi po dodatnem slušnem povelju. 

10. Povelja stevarda, opisana v teh navodilih, služijo samo kot primeri. Pomembno je le, da so 
povelja razumljiva vsem vodnikom. 

11. Vodnik pred vajo, na izhodišču in med potekom vaje psu ne sme nakazovati ali kazati 
mest in smeri (razen v primerih, ko je med potekom vaje to izrecno dovoljeno). Tovrstno 
početje pomeni neuspešno izvedeno vajo (0 točk). 

12. V razredu 1 sme vodnik na tekmovalni prostor vstopiti z navezanim psom. Vendar mora 
biti povodec med celotnim nastopom pospravljen tako, da za psa ni viden. Vodnik sme 
povodec pustiti tudi na stevardovi mizi ali izven tekmovalnega prostora. Vodnik sme psa 
navezati takoj po zaključku nastopa, ko zapušča tekmovalni prostor.  
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13. V razredih 2 in 3 mora vodnik povodec pustiti na stevardovi mizi ali izven tekmovalnega 
prostora. To velja za vse vaje. 

14. Med vajami mora biti pes na vodnikovi levi strani. Pes mora biti ves čas pod vodnikovim 
nadzorom, ni pa potrebno, da se nahaja v osnovnem položaju. V primeru, da pride med 
vajami iz kakršnegakoli razloga do krajše prekinitve, sme vodnik psa odložiti v položaju 
PROSTOR. Vendar pa iz tega položaja ne sme nadaljevati z izvajanjem vaj. 

15. Vodnik se mora gibati normalno in po ravnih linijah. Neodločno in dvoumno gibanje, 
pretirani gibi, namigi ali uporaba drugih telesnih znakov in nenaravno premikanje okončin 
se kaznujejo z zmanjšano oceno. Zavoji in obrati morajo biti izvedeni natančno (90o  za 
zavoje in 180o  za obrate). Po obratu se mora vodnik vrniti približno na isto linijo. 

16. Pri vajah, kjer gre vodnik mimo psa, naj bi bila razdalja med vodnikom in psom približno 
0,5 m. Vodnik gre lahko mimo psa po katerikoli strani, razen v primeru, ko je v opisu vaje 
drugače določeno. 

17. Smeri desno in levo (na primer pri vaji usmerjeno prinašanje) so določene s stališča 
vodnika – torej vodnik gleda na svojo desno ali levo stran, ko z izhodišča usmerja psa. 

Pri skupinskih vajah je smer določena od leve proti desni s stališča vodnikov, ki stojijo 
nasproti psov v vrsti. 1 = levo ….. 4 = desno. 

 

18. Vodnik se med izvajanjem vaje psa ne sme dotikati, ga božati ali kakorkoli drugače 
spodbujati. Tovrstno početje pomeni neuspešno izvedeno vajo (0 točk). Rahla pohvala 
(verbalna pohvala ali nežno božanje) je dovoljena po zaključku posamezne vaje. 

19. Priboljški in drugi motivacijski predmeti kot so žoge in igrače na tekmovalnem prostoru 
niso dovoljeni. Sodnik bo diskvalificiral tekmovalni par, pri katerem je opazil uporabo 
motivacijskih pripomočkov. 

20. Pri vajah z usmerjanjem vodnik pred začetkom vaje psu ne sme kazati smeri ali se ga 
dotikati. Tovrstno početje pomeni neuspešno izvedeno vajo (0 točk). 

21. V primeru bučne pohvale, pretiranega navdihovanja, igranja, zabavanja, skakanja v 
vodnikovo naročje, slalom okoli vodnikovih nog, itd., bo sodnik opozoril vodnika in sicer: 

 V razredih 1 in 2 bo tovrstno početje upošteval pri oceni splošnega vtisa 
 V razredu 3 bo pokazal rumeni karton 
 Ponovitev pripetljaja vodi do diskvalifikacije v vseh razredih 

22. Sodnik ima pravico prekiniti vajo če pes pokaže nezmožnost ali nepripravljenost za 
izvedbo vaje. Takšna vaja se smatra kot neuspešno izvedena (0 točk). 

23. Sodnik ima pravico prekiniti nastop psa in ga izključiti iz nadaljnjega tekmovanja v primeru 
fizičnih nepravilnosti ali zaradi stalnega lajanja in cviljenja. 

24. Lajanje in cviljenje med izvajanjem vaje vpliva na končno oceno vaje.  
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25. V primeru lajanja in cviljenja, tako med izvajanjem določene vaje kot tudi med vajami, bo 
sodnik podal opozorilo in sicer: 

 V razredih 1 in 2 bo tovrstno obnašanje upošteval pri oceni splošnega vtisa 
 V razredu 3 bo pokazal rumeni karton 

Nadaljevanje obnašanja pomeni diskvalifikacijo. 

26. Višina skakalnic ne sme presegati približne višine vihra psa, zato je višino skakalnic 
potrebno stalno prilagajati. 

 
Prosta vodljivost 

27. Vodljivost se v vseh razredih izvaja brez povodca. 

28. Nenavezani pes mora vdano slediti vodniku na liniji, ki je paralelna vodnikovi. Hoditi mora 
na vodnikovi levi strani tako, da so pleča poravnana z vodnikovim levim kolenom. Roke in 
noge mora vodnik med vajami premikati naravno. 

29. Pri vajah vodljivosti sme vodnik izvajati obrate (180o) v levo ali desno. Dovoljen je tudi 
klasični (nemški) obrat (pes tik ob nogi zaokroži v desno okoli vodnika). Po obratu se mora 
vodnik vrniti približno na isto linijo. 

30. Zavoji v levo in desno med vajami vodljivosti morajo biti pravokotni (90o). Vodnik pri tem 
ne sme obračati glave, sukati ramen, uporabljati telesnih znakov ali dajati signalov z 
nogami. 

31. Slušno povelje »poleg« sme vodnik uporabiti na vsakem začetku gibanja, pri spremembah 
hitrosti, pri korakih v stran ter ob zavojih in obratih, ki se izvajajo iz mirujočega položaja. 

32. Pes mora hitro in brez dodatnega slušnega povelja zavzeti osnovni položaj ob vsakem 
ustavljanju. 

33. V razredu 2 in 3 se mora daljše korakanje nazaj pričeti in končati v osnovnem položaju 
(torej iz mirujočega položaja). 

 
Slušna povelja in znaki z rokami 

34. Oznake slušnih povelj, ki so navedene v tem pravilniku, so samo priporočila. Dovoljena je 
uporaba drugih primernih kratkih besed. 

35. Slušno povelje »poleg« sme vodnik uporabiti na vsakem začetku gibanja. Povelje »čakaj« 
je dovoljeno pri vajah, kjer mora vodnik zapustiti psa ali se obrniti stran od njega. 

36. Pod pojmom povelje razumemo slušno povelje. V določenih primerih je skupaj s slušnim 
poveljem ali namesto slušnega povelja dovoljen tudi znak z rokami. Vse določbe v zvezi s 
tem so navedene v opisih posameznih vaj. Znaki z rokami morajo biti kratki in ne smejo 
presegati dolžine slušnega povelja. Znak z rokami ne sme vsebovati drugih telesnih 
znakov. Vodnik sme uporabiti eno ali obe roki. 

Pri vajah, kjer je dovoljena uporaba slušnega povelja ali  znaka z rokami, mora vodnik 
sodnika pred pričetkom vaje obvestiti o uporabi znaka z rokami. To ni potrebno pri vajah, 
kjer je dovoljena uporaba tako slušnega povelja, kot tudi znaka z rokami. 

37. Pod pojmom drugih telesnih znakov razumemo premikanje telesa (ne samo prestopanje), 
obračanje in zvijanje telesa, glave ali ramen, kot tudi dajanje znakov z nogami. Vse 
navedeno vpliva na končno oceno, odbitki so odvisni od situacije. 
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38. Prestopanje ali koraki med slušnim poveljem niso dovoljeni – neuspešno izvedena vaja (0 
točk). 

39. V nobenem primeru ni dovoljena uporaba znakov z rokami, ko se pes nahaja ob vodniku v 
osnovnem položaju. Uporaba znakov z rokami v tem primeru pomeni odbitek 2 – 4 točk, 
odvisno od jakosti in trajanja situacije. Odbitek točk je lahko še večji, če se znaku z rokami 
pridružijo še drugi telesni znaki. 

40. Pri vajah, kjer je psa potrebno usmeriti ali preusmeriti, je dovoljena istočasna uporaba 
slušnega povelja in znaka z rokami, vendar samo, ko je pes oddaljen od vodnika. To je v 
opisu posameznih vaj označeno s posebnimi oklepaji [ ]. Takšne vaje ali deli vaj so: 
pošiljanje psa okoli stožca, pošiljanje psa v krog in kvadrat ter usmerjanje za prinašanje 
določenega lesenega prinosila. Istočasna uporaba slušnega povelja in znaka z rokami ne 
sme botrovati odbitku točk, odštejejo se le točke za morebitna dodatna povelja ali 
preusmeritev. 

 
Vaje odpoklica in prinašanja 

41. Ime psa je lahko pri vajah odpoklica/v situacijah odpoklica združeno v enotno povelje s 
poveljem za odpoklic. Ime in povelje morata biti povezana tako, da dajeta vtis enega 
samega povelja. Uporaba imena psa kot povelja je dovoljena. 

42. Pri vajah odpoklica in prinašanja sme pes priti naravnost v osnovni položaj ali pa najprej v 
položaj sedi pred vodnikom. Iz položaja sedi pred vodnikom se mora pes, ob vodnikovem 
povelju (dovoljenje za povelje poda stevard), hitro in tesno ob vodniku postaviti v osnovni 
položaj. To velja tudi za vajo preskoka. 

43. Pri teh vajah sodniku ni potrebno v naprej vedeti, če bo pes prišel naravnost v osnovni 
položaj ali bo osnovni položaj zavzel šele po sedenju pred vodnikom. Če je vaja elegantno 
izvedena, lahko tekmovalni par dobi najvišje možno število točk, ne glede na namen. 

44. Neprimerno vrženo prinosilo (prinosilo izven tekmovalnega prostora, na mestu, ki ga pes 
ne more doseči, prekratka razdalja) pomeni odbitek 2 točk. Met je treba ponoviti. Če je 
tudi drugi met neuspešen, se vaja smatra kot neuspešno izvedena (0 točk). 

45. Pes prinosila/lesenega predmeta pred začetkom vaje ne sme držati v gobcu. Če se to 
pripeti, je v razredu 1 za vajo možno dodeliti največ 5 točk, v razredih 2 in 3 pa to pomeni, 
da je vaja neuspešno izvedena (0 točk). 

46. Vodnik sme prosto izbrati velikost prinosila. 
 
14.2 Ocenjevanje 
 
47. Ocenjevanje vaje se prične, ko je vodnik zavzel svoj položaj na izhodišču, pes je v 

osnovnem položaju in stevard napove »vaja se začne«. Sojenje se zaključi, ko stevard 
oznani »konec vaje« ali »hvala«. 

48. Točke se odbijajo za vsa odstopanja od idealne izvedbe vaje: dodatna povelja, dvojna 
povelja, telesni znaki, deviacije v osnovnem položaju, deviacije od paralelnega gibanja, 
itd. 

49. Pes mora biti vesel in hkrati pripravljen izvajati vodnikova povelja. 
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50. Pri ocenjevanju hitrosti izvedbe določene vaje je potrebno upoštevati pasmo psa. Idealna 
hitrost izvedbe se med pasmami razlikuje. Kadar se pes na povelje odzove takoj in z 
veseljem, se giblje skladno s pasemskimi značilnostmi, ohranja začetno hitrost in kaže 
interes pri izvajanju vaje, lahko za določeno vajo dobi najvišje možno število točk, če ni 
prišlo do drugih napak, ki bi vplivale na končno oceno. 

51. Velja splošno pravilo, da prvo dodatno povelje zmanjša oceno za 2 točki, vsako nadaljnje 
povelje pa pomeni neuspešno izvedeno vajo (0 točk) ali del vaje, na primer: osnovni 
položaj na koncu vaje, položaj pri vaji usmerjenega prinašanja, položaj pri vajah 2.3 in 3.4. 
Pri vajah z usmerjanjem in vodenjem na daljavo, se za prvo dodatno povelje odšteje 1 – 2 
točki. Natančna navodila so navedena pri opisu teh vaj. 

52. Vsakršno kaznovanje psa pomeni diskvalifikacijo. 

53. Dotikanje psa med izvedbo vaje pomeni neuspešno izvedena vaja (0 točk). Sodnik se 
lahko odloči tudi za opozorilo. 

54. V primeru, da bi sodnik dotikanje psa med izvedbo same vaje ali med vajami lahko 
interpretiral kot kaznovanje, sledi diskvalifikacija. 

55. Če pes ne zavzame osnovnega položaja ali drugega potrebnega položaja za začetek vaje 
(sedi ali prostor), se vaja smatra kot neuspešno izvedena (0 točk). 

56. Če pes ne zavzame osnovnega položaja (sedi) na koncu vaje, lahko za vajo dobi največ 7 
točk. 

57. Če pes na začetku vaje ne sedi mirno v osnovnem položaju, lahko za vajo dobi največ 8 
točk. 

58. Če se vodnik ob dajanju povelja prestopa ali naredi dodaten korak, se vaja smatra kot 
neuspešno izvedena (0 točk). 

59. Če se pes pri vajah odpoklica ali prinašanja, ob prihajanju v položaj sedenja pred 
vodnikom ali naravnost v osnovni položaj, vodnika dotakne (delno, rahlo), sledi odbitek 1 
– 2 točk. Največ 7 točk lahko dobi pes, ki pri tem sune/trči v vodnika. 

60. Občasno lajanje ali cviljenje med izvedbo vaje pomeni odbitek točk, saj je v tem primeru 
najvišja možna ocena 7 točk. Pretirano ali neprestano lajanje pomeni neuspešno izvedeno 
vajo (0 točk). Tudi enkraten lajež na začetku (ali na koncu) vaje, ki bi ga lahko pripisali 
navdušenju, se kaznuje z odbitkom najmanj 1 točke. Diskvalifikacija sledi v primeru 
stalnega laježa, ki se ponavlja med več vajami. Enako velja za cviljenje. 

61. Držanju psa za ovratnico med vajami sledi opozorilo in odbitek točk pri oceni splošnega 
vtisa, v razredu 3 sledi rumeni karton. 

62. Opravljanje potrebe na tekmovalnem prostoru: 

 Razred 1, med izvedbo vaje, pomeni neuspešno izvedena vaja (0 točk) in 
neuspešna ocena splošnega vtisa (0 točk). 

 Razred 1 med vajami pomeni neuspešna ocena splošnega vtisa (0 točk). 
 Razreda 2 in 3, med izvedbo vaje ali med vajami, pomeni diskvalifikacijo. 
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Predvidevanje povelja ali prezgodnji začetek vaje 

63. Če pes na začetku vaje predvideva povelje (i.e. ne ostane v osnovnem položaju, se zdrzne, 
vstane, vendar ne naredi koraka naprej), lahko za vajo dobi oceno največ 8 točk. 

64. Razred 1 (vaje, kjer mora pes vodnika zapustiti) – če pes vodnika zapusti (prične z vajo) po 
uradnem začetku vaje pred vodnikovim slušnim poveljem (na primer ob stevardovi 
napovedi), sme vodnik psa enkrat poklicati. V primeru, da se pes vrne in nadaljuje z 
izvajanjem vaje, lahko za to vajo dobi največ 6 točk. Če se pes ne vrne in samostojno 
nadaljuje z izvajanjem vaje se vaja smatra kot neuspešno izvedena (0 točk). 

65. Razred 2 in 3 – če pes prične z vajo (zapusti vodnika) pred slušnim poveljem odpoklic ni 
dovoljen in vaja se smatra kot neuspešno izvedena (0 točk). 

 
Zapuščanje tekmovalnega prostora ali vodnika 

Zapuščanje tekmovalnega prostora 

66. Razreda 2 in 3 – če pes zapusti tekmovalni prostor med izvajanjem vaje ali med vajami in 
ni več pod nadzorom vodnika, sledi diskvalifikacija. 

67. Razred 1 - če pes zapusti tekmovalni prostor med izvajanjem vaje ali med vajami in ni več 
pod nadzorom vodnika, sme vodnik 2x poklicati psa. V primeru, da se pes vrne, sme 
nadaljevati z nastopom, vendar bo vaja ocenjena kot neuspešno izvedena (0 točk). 
Incident bo vpisan na ocenjevalni list in bo močno vplival tudi na oceno splošnega vtisa. 
Če pes še drugič zapusti tekmovalni prostor sledi diskvalifikacija. 

Pes zapusti vodnika ne da bi pri tem zapustil tekmovalni prostor 

68. Razreda 2 in 3 – če pes zapusti vodnika med izvajanjem vaje (prekine vajo) ali med vajami 
in ni več pod nadzorom vodnika, vendar pri tem ne zapusti tekmovalnega prostora, sme 
vodnik 1x poklicati psa ne da bi pri tem zapustil svoje mesto. V primeru, da se pes vrne, se 
vaja oceni kot neuspešno izvedena (0 točk), vendar tekmovalni par lahko nadaljuje z 
nastopom. 

V razredu 2 to močno vpliva na oceno splošnega vtisa 

V razredu 3 sledi opozorilo. Sodnik pokaže rumeni karton. 

Če se pes ne vrne ali vodnika ponovno zapusti, sledi diskvalifikacija (razreda 2 in 3). V 
razredu 3 sodnik pokaže rdeči karton. 

69. Razred 1 – če pes zapusti vodnika med izvajanjem vaje ali med vajami in ni več pod 
nadzorom vodnika, sme vodnik 2x poklicati psa ne da bi pri tem zapustil svoje mesto.  V 
primeru, da se pes vrne, se vaja oceni kot neuspešno izvedena (0 točk), vendar 
tekmovalni par lahko nadaljuje z nastopom. Incident bo vpisan na ocenjevalni list in bo 
močno vplival na oceno splošnega vtisa. Če pes še drugič zapusti vodnika sledi 
diskvalifikacija. 
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Vaje prinašanja 

70. Spuščanje prinosila ali lesenega predmeta: 

V primeru, da pes izpusti prinosilo ali predmet, vendar ga samostojno ponovno pobere, se 
sme vaja oceniti z največ 7 točkami. Ob dodatnem povelju »prinesi« se vaja oceni z največ 
5 točkami. Če pes predmet izpusti tik ob vodniku in ga vodnik pobere, ne da bi pri tem 
zapustil svoje mesto (dodatni koraki, prestopanje), se vaja oceni z največ 5 točkami ob 
predpostavki, da pes pravilno zavzame osnovni položaj. V primeru, da predmet izpusti 
vodnik po povelju »spusti« (nespretnost, nerodnost), se sme vaja oceniti z največ 7 
točkami. 

71. Grizenje ali glodanje prinosila/predmeta 

Grizenje ali glodanje prinosila/predmeta povzroči odbitek 2 – 3 točk. Pri prekomernem 
grizenju se sme vaja oceniti z največ 5 točkami. Ob grobem grizenju ali lomljenju 
prinosila/predmeta se vaja smatra kot neuspešno izvedena (0 točk). Enkratno 
preprijemanje prinosila/predmeta zaradi lažjega držanja ne sme vplivati na končno oceno. 
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VI. PRAVILA IN NAVODILA ZA IZVEDBO IN OCENJEVANJE 
POSAMEZNIH VAJ 

 
 

RAZRED 1 
 
 

VAJA 1.1 Sedi v skupini, 1 minuta, vodniki v vidnem polju (koef. 3) 
 
Povelje: »sedi«, »čakaj« 
 
Izvedba: Vaja se prične, ko vsi vodniki v skupini stojijo cca. 3 metre oddaljeni eden od 

drugega, psi so v osnovnem položaju in stevard oznani »vaja se začne«. Vaja 
se zaključi, ko se vsi vodniki vrnejo k psom in stevard oznani »konec vaje«. 

 Vodniki zapustijo pse in se podajo približno 25 m daleč do roba 
tekmovalnega prostora, kjer se obrnejo proti psom. Po preteku 1 minute se 
odpravijo nazaj, gredo mimo psov na razdalji približno 0,5 m in se ustavijo 
cca. 3 metre za njimi. Na povabilo stevarda se vodniki vrnejo na svoje mesto 
poleg psov. 

 V skupini morajo biti najmanj trije psi, vendar ne več kot šest psov. 
 
Ocenjevanje: Vaja se smatra kot neuspešno izvedena (0 točk) v primeru, da se pes ne 

usede (dve povelji), vstane, se uleže, ali se premakne s položaja več kot za 
eno dolžino svojega telesa. Vsako premikanje zniža oceno. Če pes 1 – 2 krat 
zalaja, se odštejeta 1 – 2 točki; če pes laja večino časa trajanja vaje se vaja 
smatra kot neuspešno izvedena (0 točk). Nemirnost, kot je presedanje z ene 
strani na drugo in prenašanje teže z ene tace na drugo zniža oceno. Pes sme 
obračati glavo, opazovati okolico, pokazati zanimanje za motnje in zvoke na 
tekmovalnem prostoru ali izven njega. Vendar pri tem ne sme dajati vtisa 
nemirnosti ali stresa. Če se pes uleže ali vstane po preteku 1 minute, ko se 
vodniki že vračajo k psom, je najvišja možna ocena za vajo 5 točk.  V 
primeru, da pes vstane in se približa drugemu psu tako, da obstoja 
nevarnost incidenta ali pretepa, je potrebno vajo prekiniti. Vaja se ponovi za 
vse pse razen tistega, ki je povzročil motnjo. 

 
  



 
 

KZS pravila in navodila 
 

Obedience 1, 2 in 3 
Stran 23 od 56 

VAJA 1.2 Prosta vodljivost (koef. 3) 
 
Povelje: »poleg« 
 
Izvedba: Prosta vodljivost se izvaja v normalnem koraku in vsebuje zavoje v levo in 

desno, obrate in zaustavljanja. Izvaja se tudi tek, vendar se smejo v teku 
izvajati samo zavoji v desno. Vsebovati mora tudi 2 – 3 korake naprej in 
nazaj. V poglavju Splošna navodila je prosta vodljivost še bolj natančno 
opisana. 

 Vsi psi morajo na določenem tekmovanju prosto vodljivost izvajati po isti 
shemi. 

 
Ocenjevanje: Vaja se oceni kot neuspešno izvedena (0 točk), če pes med vajo zapusti 

vodnika ali mu med večino vaje sledi na razdalji več kot 0,5 m. Vaja se oceni 
le s 6 – 7 točkami če se pes premika počasi. Pomanjkanje kontakta med 
vodnikom in psom ter dodatna povelja se štejejo kot napake. Nepopoln 
položaj psa (pot psa ni paralelna vodnikovi) pomeni odbitek približno 2 točk. 
Upočasnjevanje in ustavljanje pred, med ali po zavojih zmanjša končno 
oceno. V primeru, ko pes hodi ob vodniku tako, da ga pri hoji moti ali ovira, 
sledi odbitek točk. Še večji odbitek točk sledi, če se pes med hojo vodnika 
dotika ali se naslanja nanj. 

 
 

VAJA 1.3 Stoj v gibanju (koef. 3) 
 
Povelje: »poleg«, »stoj«, »sedi« 
 
Izvedba: Vodnik in pes zapustita izhodišče in hodita v ravni liniji z normalno hitrostjo. 

Vodnik poveljuje psu po približno 10 m, ne da bi se pri tem ustavil, pes se 
mora takoj ustaviti. Vodnik nadaljuje svojo pot še približno 10 m (do mesta, 
ki je označeno s polkroglo ali stožcem), se obrne (samostojno) in obstane 
tako, da je obrnjen proti psu. Po preteku približno 3 sekund in stevardovem 
dovoljenju se vodnik po isti poti vrne k psu, gre mimo psa v razdalji približno 
0,5 m tako, da je pes na vodnikovi levi strani. Ko je vodnik za psom (razdalja 
1 – 2 m) se obrne in vrne k psu ter ga s poveljem postavi v osnovni položaj. 
Vse faze vaje, razen obrata pri polkrogli/stožcu se izvajajo z dovoljenjem 
stevarda. 

 
Ocenjevanje: Vaja se oceni z 0 točkami če se pes ustavi v napačnem položaju, spremeni 

položaj pred vodnikovim obratom, se ustavi pred poveljem, potrebuje 
dodatno povelje ali če se vodnik ustavi pred/med dajanjem povelja. Za 
pozitivno oceno vaje se pes po povelju ne sme premakniti več kot za eno 
dolžino svojega telesa. Pes, ki se ob povelju takoj ustavi vendar v napačnem 
položaju, lahko za vajo dobi oceno 5 točk, če so vse ostale faze vaje 
perfektno izvedene. 
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 Če pes spremeni pravilni položaj po tem, ko je vodnik že izvedel obrat na 
označenem mestu, se vaja lahko oceni z največ 7 točkami. Z največ 7 
točkami se sme oceniti vaja v primeru, da vodnik pred poveljem upočasni ali 
pospeši tempo hoje. Znaki z rokami in drugi telesni znaki ob povelju se 
smatrajo kot resne napake, ki možno vplivajo na končno oceno. Odbitki so 3 
– 5 točk, odvisno od intenzivnosti in trajanja napake. 

 Pri ocenjevanju vaje je potrebno pozornost nameniti tudi vodljivosti. Za 
slabo vodljivost se odbije 1 – 2 točki. Počasno gibanje, počasno ustavljanje 
in neporavnano ustavljanje so napake. Odbitki so od 1 – 4 točke. Če gre 
vodnik mimo psa po napačni strani, sledi odbitek 1 točke. 

 
 

VAJA 1.4 Odpoklic (koef. 3) 
 
Povelje: »prostor« (»čakaj«), »sem« (»poleg«) 
 
Izvedba: Po dovoljenju stevarda vodnik psu poveljuje »prostor« in se napoti (ob 

dovoljenju stevarda) do označene točke, ki je od izhodišča oddaljena 20 – 
25 m. Tam se samostojno obrne proti psu. Ob dovoljenju stevarda vodnik 
pokliče psa. Ime psa je lahko združeno v enotno povelje s poveljem za 
odpoklic. Ime in povelje morata biti povezana tako, da dajeta vtis enega 
samega povelja. 

 
Ocenjevanje: Pes se mora prizadevno odzvati na vodnikovo povelje. Hitrost gibanja mora 

biti primerna in enakomerna – najmanj hiter kas. Obotavljajoče 
približevanje vodniku je napaka. Pri ocenjevanju hitrosti gibanja je potrebno 
upoštevati pasmo psa. Ob uporabi več kot enega povelja za odpoklic se vaja 
lahko oceni z največ 7 točkami. Uporaba tretjega povelja za odpoklic 
pomeni neuspešno izvedeno vajo (0 točk). Če se pes z izhodiščne točke pred 
poveljem za odpoklic premakne za več kot eno dolžino svojega telesa, se 
vaja smatra kot neuspešno izvedena (0 točk). V primeru, ko se pes usede, 
vstane ali se premakne manj kot za eno dolžino svojega telesa pred 
poveljem, je vajo možno oceniti z največ 8 točkami. 
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VAJA 1.5 Sedi ali prostor v gibanju (koef. 2) 
 
Povelje: »poleg«, »sedi« ali »poleg«, »prostor«, »sedi« 
 
Izvedba: Vodnik mora sodnika in stevarda v naprej obvestiti o izbiri položaja (sedi ali 

prostor). Vodnik in pes zapustita izhodišče in hodita v ravni liniji z normalno 
hitrostjo. Vodnik poveljuje psu po približno 10 m, ne da bi se pri tem ustavil, 
pes mora takoj sesti/leči. Vodnik nadaljuje svojo pot še približno 10 m (do 
mesta, ki je označeno s polkroglo ali stožcem), se obrne (samostojno) in 
obstane tako, da je obrnjen proti psu. Po preteku približno 3 sekund in 
stevardovem dovoljenju se vodnik po isti poti vrne k psu, gre mimo psa v 
razdalji približno 0,5 m tako, da je pes na vodnikovi levi strani. Ko je vodnik 
za psom (razdalja 1 – 2 m) se obrne in vrne k psu ter ga s poveljem postavi v 
osnovni položaj. Vse faze vaje, razen obrata pri polkrogli/stožcu se izvajajo z 
dovoljenjem stevarda. 

 
Ocenjevanje: Vaja se oceni z 0 točkami če se pes ustavi v napačnem položaju, spremeni 

pravilno zavzeti položaj pred vodnikovim obratom, se usede/uleže pred 
poveljem, potrebuje dodatno povelje ali če se vodnik ustavi pred/med 
dajanjem povelja. Za pozitivno oceno vaje se pes po povelju ne sme 
premakniti več kot za eno dolžino svojega telesa. Pes, ki se ob povelju takoj 
ustavi vendar v napačnem položaju, lahko za vajo dobi oceno 5 točk, če so 
vse ostale faze vaje perfektno izvedene. 

 Če pes spremeni pravilni položaj po tem, ko je vodnik že izvedel obrat na 
označenem mestu, se vaja lahko oceni z največ 7 točkami. Z največ 7 
točkami se sme oceniti vaja v primeru, da vodnik pred poveljem upočasni ali 
pospeši tempo hoje. Znaki z rokami in drugi telesni znaki ob povelju se 
smatrajo kot resne napake, ki možno vplivajo na končno oceno. Odbitki so 3 
– 5 točk, odvisno od intenzivnosti in trajanja napake. 

 Pri ocenjevanju vaje je potrebno pozornost nameniti tudi vodljivosti. Za 
slabo vodljivost se odbije 1 – 2 točki. Počasno gibanje, počasno zavzemanje 
položaja sedi/prostor in neporavnano zavzemanje položaja so napake. 
Odbitki so od 1 – 4 točke. Če gre vodnik mimo psa po napačni strani, sledi 
odbitek 1 točke. 

 
 

VAJA 1.6 Pošiljanje v kvadrat in prostor (koef. 3) 
 
Povelje: »naprej«, [»desno/levo« in/ali znak z roko], (»stop«), »prostor«, »sedi« 
 
Izvedba: Pred pričetkom vaje mora vodnik sodnika in stevarda obvestiti o položaju, ki 

ga bo pes zavzel v kvadratu - pes se sme v kvadratu ustaviti v položaju stoj 
in šele na povelje vodnika zavzame končni položaj prostor, lahko pa 
direktno po prihodu v kvadrat na povelje vodnika zavzame položaj prostor. 

  



 
 

KZS pravila in navodila 
 

Obedience 1, 2 in 3 
Stran 26 od 56 

 Po stevardovem dovoljenju, vodnik psa usmeri v kvadrat velikosti 3 m x 3 m, 
ki je od izhodišča oddaljen približno 15 m. Pes mora teči naravnost v kvadrat 
in v njega vstopiti od spredaj. 

 Ob prihodu v kvadrat vodnik psa ustavi s poveljem »stop« in potem 
poveljuje še »prostor«, lahko pa direktno po prihodu v kvadrat poveljuje 
»prostor«. V primeru, da vodnik poveljuje »stop«, mora biti položaj stoj 
jasen in stabilen, šele potem sme vodnik poveljevati »prostor«. Po 
stevardovem dovoljenju se vodnik napoti do psa in ga (na stevardovo 
povelje) postavi v osnovni položaj. 

 Vodnik sme pri izvedbi vaje uporabiti največ štiri povelja, pri čemer je četrto 
povelje ustavljanje v položaju stoj v kvadratu. Ob prihodu v kvadrat sme 
vodnik psa ustaviti v položaju prostor – v tem primeru potrebuje samo tri 
povelja. Če je psa potrebno preusmeriti, so poleg glasovnih povelj dovoljeni 
tudi znaki z rokami. 

 Velikost kvadrata je 3 m x 3 m. Razdalja od izhodišča do sredine kvadrata je 
približno 15 metrov. Stožci (višine 10 – 15 cm) označujejo vogale kvadrata. 
Vidne črte (na primer trakovi iz blaga, samolepilni trakovi ali črte narisane s 
kredo) povezujejo stožce po zunanji strani. Zunanje linije kvadrata morajo 
biti vsaj 3 – 5 m oddaljene od roba tekmovalnega prostora. Slika prikazuje 
vajo 6 v razredu 1. 

 
 
Ocenjevanje: Prizadeven odziv psa na vodnikovo povelje, hitrost in smer gibanja proti 

kvadratu vplivajo na končno oceno. Za oceno 10 točk sme vodnik uporabiti 
največ štiri povelja, pri čemer je četrto povelje ustavljanje v položaju stoj v 
kvadratu. Ob prihodu v kvadrat sme vodnik psa ustaviti v položaju prostor – 
v tem primeru potrebuje samo tri povelja. 

 Če se vodnik med dajanjem povelj premakne (naredi korake v katerokoli 
smer), se vaja smatra kot neuspešno izvedena (0 točk). Največ 8 točk lahko 
dobi tekmovalni par v primeru, ko vodnik prekomerno premika telo med 
poveljevanjem (govorica telesa). Pri počasnem gibanju psa je najvišja možna 
ocena 7 točk. Odbitek točk narekuje tudi samostojno delo psa (pes se 
ustavi/uleže brez dovoljenja vodnika). 

 Za pozitivno oceno se mora v kvadratu nahajati celotno telo psa, razen repa. 
V primeru, da pes se pes usede ali uleže izven kvadrata, preusmeritev ni več 
možna in vaja se smatra kot neuspešno izvedena (0 točk). 

 Prav tako se kot neuspešno (0 točk) izvedena smatra vaja v primeru, da se 
pes pred zaključkom vaje premakne iz kvadrata. Če se pes v kvadratu 
premika, ja najvišja možna ocena 7 točk. Če pes pred prihodom vodnika 
spremeni položaj, je lahko vaja ocenjena z največ 6 točkami.  
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 Zavzemanje napačnega položaja po prihodu v kvadrat pomeni odbitek 3 
točk, nejasen in nestabilen položaj stoj pomeni odbitek 2 točk. Ob tretjem 
povelju »stop« ali »prostor« se vaja smatra kot neuspešno izvedena (0 
točk). Drugo povelje »stop« ali »prostor« pomeni odbitek 2 točk. Odbitek 
točk za dodatno usmerjanje / preusmerjanje je odvisen od intenzitete 
povelj in poslušnosti psa ter lahko znaša 1 ali 2 točki. Če pes ob prihodu 
vodnika, sede ali vstane pred slušnim poveljem, je vajo možno oceniti z 
največ 8 točkami. 

 Na izhodišču vodnik psu ne sme kazati smeri ali mu pred pričetkom vaje 
kazati kvadrata. Tovrstna dejanja pomenijo neuspešno izvedeno vajo (0 
točk). 

 
 

VAJA 1.7 Prinašanje lesenega prinosila (koef. 4) 
 
Povelje: »prinesi«, »spusti«, (»poleg«) 
 
Izvedba: Stevard oznani začetek vaje in vodniku preda leseno prinosilo. Vodnik, ob 

dovoljenju stevarda, prinosilo vrže približno 10 m daleč. Po navodilu 
stevarda vodnik psu poveljuje »prinesi«. 

 
Ocenjevanje: Prizadeven odziv psa na vodnikovo povelje, hitrost gibanja in izbira 

najkrajše poti do prinosila in nazaj vplivajo na končno oceno. 

 Izpuščanje prinosila, grizenje in glodanje prinosila so opisani v splošnih 
navodilih za ocenjevanje. 

 
 

VAJA 1.8 Vodenje na daljavo, sedi/prostor, 4 spremembe (koef. 3) 
 
Povelje: »prostor«, »čakaj«, »sedi«, »prostor« in / ali znaki z rokami 
 
Izvedba: Pes mora na vodnikovo povelje štirikrat spremeniti položaj (sedi/prostor) in 

pri tem ostati na istem mestu. Navidezna linija poteka med dvema 
oznakama ob zadnjem delu psa. Vodnik psu poveljuje »prostor« na 
izhodišču, tik pred navidezno linijo. Psa zapusti in se napoti na označeno 
mesto, ki se nahaja približno 5 m pred psom. Tam se ustavi in obrne proti 
psu. Vrstni red spremembe položajev je samo sedi – prostor (dvakrat), zato 
mora biti zadnje povelje »prostor«. Stevard vodniku s pomočjo pisnih 
znakov, risb ali elektronske table kaže vrstni red položajev. Stevard naj stoji 
približno 3 – 5 m za psom tako, da psa ne vidi. Stevard mora znak za 
spremembo menjati v razmiku cca. 3 sekund. Vodnik sme pri vodenju psa 
sočasno uporabiti slušna povelja in znake z rokami. Povelja morajo biti 
kratka. Po zadnjem povelju »prostor« se vodnik vrne k psu in s poveljem 
»poleg« psa postavi v osnovni položaj. 
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Obedience 1, 2 in 3 
Stran 28 od 56 

Ocenjevanje: Na končno oceno vpliva hitrost zavzemanja položaja, natančnost položaja, 
ostajanje v položaju in morebitno premikanje psa. Za pozitivno oceno vaje 
se pes ne sme premakniti več kot za eno dolžino svojega telesa od 
izhodiščne točke (v katerikoli smeri). Vsi premiki se seštevajo (naprej, nazaj, 
v stran, itd.). Če pes zgreši en položaj (na primer zavzame napačen položaj) 
ali potrebuje tretje povelje za zavzemanje določenega položaja, se vaja 
lahko oceni z največ 7 točkami. Če pes zgreši dva položaja se vaja smatra kot 
neuspešno izvedena (0 točk). 

 V primeru, da se pes usede pred vodnikovo vrnitvijo, je najvišja možna 
ocena za vajo 8 točk. Izdatna uporaba slušnih povelj in pretirani ali dolgi 
znaki z rokami negativno vplivajo na končno oceno (glej splošna pravila). 

 Tretje povelje za zavzemanje položaja je dovoljeno, vendar pomeni 
izgubljen položaj. Prva uporaba dodatnega povelja pomeni odbitek 2 točk, 
vsaka nadaljnja uporaba dodatnega povelja pa pomeni odbitek 1 točke. 

 
 

VAJA 1.9 Odpoklic in skok čez skakalnico (koef. 3) 
 
Povelje: »čakaj«, »sem« ali »hop«, (»poleg«) 
 
Izvedba: Vodnik se postavi približno 2 – 4 m pred skakalnico (točna razdalja je 

prepuščena izbiri vodnika). Pes se nahaja v osnovnem položaju. Stevard 
oznani začetek vaje in vodniku ukaže naj zapusti psa, ki sedi pred skakalnico. 
Vodnik se napoti okoli skakalnice in se ustavi na nasprotni strani v razdalji 
približno 2 – 4 m. Ob dovoljenju stevarda, vodnik psa odpokliče čez 
skakalnico. Pes mora skakalnico preskočiti in se postaviti v osnovni položaj. 
Nato stevard oznani konec vaje. Višina skakalnice naj bi bila približna plečna 
višina psa. Nastavljena višina se zaokrožuje navzdol. Maksimalna dovoljena 
višina skakalnice je 50 cm. 

 
Ocenjevanje: Prizadeven odziv psa na vodnikovo povelje in odpoklic, hitrost gibanja in 

izbira najkrajše poti do vodnika vplivajo na končno oceno. Če se pes pri 
preskoku dotakne skakalnice, je najvišja možna ocena za vajo 8 točk. Če se 
pes pri preskoku na skakalnico opre, jo podre ali je ne preskoči, se vaja 
smatra kot neuspešno izvedena (0 točk). 

 
 

VAJA 1.10 Pošiljanje okoli stožca in povratek (koef. 3) 
 
Povelje: »okoli« [»desno/levo« in/ali znak z rokami] 
 
Izvedba: Vodnik in pes, ki je v osnovnem položaju, stojita na izhodišču nasproti 

stožca. Stožec je visok 15 – 40 cm, oddaljen približno 10 m. Vodnik z 
izhodišča psa pošlje okoli stožca. Pes mora teči okoli stožca in se vrniti k 
vodniku v osnovni položaj. 
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Stran 29 od 56 

Ocenjevanje: Prizadeven odziv psa na vodnikovo povelje, hitrost gibanja in izbira 
najkrajše poti vplivajo na končno oceno. Pes lahko okoli stožca teče v smeri 
urinega kazalca ali obratno. Vaja se lahko oceni z največ 8 točkami ob 
uporabi povelja za odpoklic. Če se pes tik ob stožcu obrne, ne da bi pri tem 
tekel okoli njega, je najvišja možna ocena za vajo 5 točk. Vaja se smatra kot 
neuspešno izvedena (0 točk) v primeru, da se pes obrne predno pride do 
stožca, če potrebuje tretje povelje »okoli« ali ob uporabi drugega povelja za 
odpoklic. Za preusmeritev psa je poleg slušnih povelj dovoljena uporaba 
znakov z rokami. Pri ocenjevanju hitrosti gibanja je potrebno upoštevati 
pasmo psa. 

 Vaja se smatra kot neuspešno izvedena (0 točk) ob nakazovanju smeri ali 
dotikanju psa na izhodišču. 

 
 

VAJA 1.11 Splošni vtis (koef. 2) 
 
Ocenjevanje: Pri ocenjevanju splošnega vtisa so prizadevnost psa pri delu, poslušnost in 

hitro odzivanje na povelja odločilnega pomena. Pomembna je natančnost in 
preciznost, kot tudi naravno gibanje vodnika in psa. Za visoko oceno 
splošnega vtisa morata vodnik in pes delovati skladno kot ekipa, ustvarjalno 
sodelovati in prikazati športno obnašanje. Vsa dejanja med izvedbo vaj in 
med vajami vplivajo na oceno splošnega vtisa. 

 Splošni vtis se oceni z 0 točkami, če pes med nastopom zapusti tekmovalni 
prostor ali opravi potrebo. Če vodnik med nastopom izgubi nadzor nad 
psom (tudi samo enkrat), vendar pes pri tem ostane na tekmovalnem 
prostoru, je najvišja možna ocena splošnega vtisa 5 točk. 
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Obedience 1, 2 in 3 
Stran 30 od 56 

RAZRED 2 
 
 

VAJA 2.1 Prostor v skupini, 2 minuti. (koef. 2) 
 Vodniki izven vidnega polja 
 
Povelje: »prostor«, »čakaj«, »sedi« 
 
Izvedba: Vaja se prične, ko vsi vodniki v skupini stojijo cca. 3 metre oddaljeni eden od 

drugega, psi so v osnovnem položaju in stevard oznani »vaja se začne«. Vaja 
se zaključi, ko se vsi vodniki vrnejo k psom, psi zavzamejo osnovni položaj in 
stevard oznani »konec vaje«. 

 Povelje »prostor« dajejo vodniki posamično, v vrstnem redu od leve proti 
desni. Povelje »sedi« za vrnitev v osnovni položaj dajejo vodniki prav tako 
posamično, v obratnem vrstnem redu z desne proti levi tako, da je prvi pes, 
ki zavzame položaj prostor zadnji pri vrnitvi v osnovni položaj. Stevard pove 
kdaj sme vodnik dati povelje. Vodniki zapustijo pse in se skupaj odpravijo v 
zaklon ter ostanejo skriti 2 minuti. Čas prične teči, ko so skriti vsi vodniki. Psi 
ostanejo na svojih mestih, med odlaganjem se izvajajo motnje – na primer 
oseba, ki hodi okoli psov. Po preteku 2 minut se vodniki skupaj vrnejo na 
tekmovalni prostor in se postavijo v vrsto nasproti svojih psov. Ob 
dovoljenju stevarda se vodniki odpravijo nazaj proti psom, gredo mimo njih 
na razdalji približno 0,5 m in se ustavijo ter obrnejo cca. 3 metre za njimi. 
Na povabilo stevarda se vodniki vrnejo na svoje mesto poleg psov ter 
posamično pse postavijo v osnovni položaj. 

 Povelja psom ne smejo biti preglasna, saj to lahko vpliva na delo ostalih 
psov. Zelo glasna povelja bodo povzročila velike odbitke točk. V skupini 
morajo biti najmanj trije psi, vendar ne več kot šest psov. 

 
Ocenjevanje: Vaja se smatra kot neuspešno izvedena (0 točk) v primeru, da se pes ne 

uleže (dve povelji), vstane ali sede med vodnikovo odsotnostjo, se 
premakne s položaja več kot za eno dolžino svojega telesa, ali se uleže na 
hrbet. Če pes vstane ali sede po preteku 2 minut, ko so vodniki že v vrsti na 
tekmovalnem prostoru, se vaja lahko oceni z največ 5 točkami. Če se ob tem 
pes tudi premakne, se vaja smatra kot neuspešno izvedena (0 točk). 

 Vsako premikanje zniža oceno. Če pes 1 – 2 krat zalaja, se odštejeta 1 – 2 
točki; če pes laja večino časa trajanja vaje se vaja smatra kot neuspešno 
izvedena (0 točk). Nemirnost, kot je na primer prenašanje teže z ene strani 
na drugo zniža oceno. Pes sme obračati glavo, opazovati okolico, pokazati 
zanimanje za motnje in zvoke na tekmovalnem prostoru ali izven njega. 
Vendar pri tem ne sme dajati vtisa nemirnosti ali stresa. V primeru, da pes 
vstane in se približa drugemu psu tako, da obstoja nevarnost incidenta ali 
pretepa, je potrebno vajo prekiniti. Vaja se ponovi za vse pse razen tistega, 
ki je povzročil motnjo. 

  



 
 

KZS pravila in navodila 
 

Obedience 1, 2 in 3 
Stran 31 od 56 

 V primeru, da pes reagira (se uleže ali sede) pred vodnikovim poveljem (na 
primer ob povelju »prostor« ali »sedi« sosednjega vodnika), se vaja lahko 
oceni z največ 8 točkami. Če pes v pričakovanju povelja prezgodaj reagira 
(se uleže ali sede), mora ostati v zavzetem položaju (PROSTOR ali SEDI). V 
primeru, da tega na začetku vaje ne stori, se vaja smatra kot neuspešno 
izvedena (0 točk). Vaja se lahko oceni z največ 5 točkami v primeru, da se 
pes samostojno usede in ponovno uleže. Največ 7 točk lahko za vajo dobi 
pes, ki se uleže na bok ali se pri povratku v osnovni položaj ne usede. 

 
 

VAJA 2.2 Prosta vodljivost (koef. 3) 
 
Povelje: »poleg« 
 
Izvedba: Prosta vodljivost se izvaja v različnih hitrostih (normalen korak, počasen 

korak in tek) in vsebuje zavoje v levo in desno, obrate in zaustavljanja. 
Vsebovati mora tudi 2 – 3 korake naprej in nazaj ter kratko premikanje 
naravnost nazaj (5 – 8 korakov). V poglavju Splošna navodila je prosta 
vodljivost še bolj natančno opisana. 

 Za hojo nazaj je potrebno zagotoviti varno in ravno površino. 

 Vsi psi morajo na določenem tekmovanju prosto vodljivost izvajati po isti 
shemi. 

 
Ocenjevanje: Vaja se oceni kot neuspešno izvedena (0 točk), če pes med vajo zapusti 

vodnika ali mu med večino vaje sledi na razdalji več kot 0,5 m. Vaja se oceni 
le s 6 – 7 točkami če se pes premika počasi. Pomanjkanje kontakta med 
vodnikom in psom ter dodatna povelja se štejejo kot napake. Nepopoln 
položaj psa (pot psa ni paralelna vodnikovi) pomeni odbitek približno 2 točk. 
Upočasnjevanje in ustavljanje pred, med ali po zavojih zmanjša končno 
oceno. V primeru, ko pes hodi ob vodniku tako, da ga pri hoji moti ali ovira, 
sledi odbitek točk. Še večji odbitek točk sledi, če se pes med hojo vodnika 
dotika ali se naslanja nanj. Rahla previdnost je dovoljena pri hoji nazaj. 
Napake pri hoji nazaj pomenijo odbitek 1 – 2 točk. 
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VAJA 2.3 Stoj in/ali sedi in/ali prostor v gibanju (koef. 3) 
 
Povelje: »stoj«, »sedi«, »prostor«, »poleg« (3 krat) 
 
Izvedba: Vaja se izvaja po priloženi shemi. Pred pričetkom tekmovanja sodnik določi 

katera dva položaja se bosta izvajala in v kakšnem vrstnem redu.  

 Vodnik psu med hojo, ob dovoljenju stevarda, poveljuje zavzemanje prvega 
položaja (stoj/sedi/prostor) in nato še drugega. Hoditi mora z normalnim 
korakom. Vaja mora vsebovati zavoj v levo ali desno, smer zavoja mora biti 
enaka za vse tekmovalne pare. Mesto zavoja (levo/desno, 900) mora biti 
označeno z majhnim stožcem. Vrstni red položajev in zavijanje levo ali 
desno se lahko spreminja, vendar mora biti enako za vse tekmovalne pare 
na določenem tekmovanju. 

 Stevard bo vodniku dal dovoljenje za začetek vaje, za povelje 
»stoj«/«sedi«/«prostor«, za obrate in za ustavljanje na koncu vaje. Zavoji na 
vogalih se izvajajo samostojno. Ustavljanje psa v določenem položaju naj bi 
bilo približno na polovici (5 m) segmenta, dolgega 10 m. Vodnik po povelju 
nadaljuje svojo pot še 5 m (približno do točke zavoja), se ob dovoljenju 
stevarda obrne in nadaljuje svojo pot nazaj proti psu. Iti mora mimo psa v 
razdalji približno 0,5 m tako, da je pes na vodnikovi levi strani. Svojo pot 
nadaljuje še približno 2 m, se ob stevardovem dovoljenju obrne in se od 
zadaj napoti nazaj k psu. Ko pride do psa vodnik poveljuje »poleg«, ne da bi 
se pri tem ustavil. Skupaj nadaljujeta pot do točke zavoja (5 m), izvedeta 
zavoj v levo/desno in hodita po liniji naslednjega segmenta približno do 
sredine. Tu se prične naslednja faza vaje, ki poteka podobno kot prva faza. 
Vaja je zaključena, ko stevard tekmovalni par ustavi in napove »konec vaje«. 

 Položaji stoj, sedi in prostor naj bi bili paralelni namišljenim linijam, ki 
povezujejo izhodišče, točko zavoja in točko zaključka. Razdalja med psom in 
točko zavoja naj bi bila približno 0,5 m, ob upoštevanju velikosti psa. Zavoji 
morajo biti pravi koti (900) in ne zaobljeni. Vodnik in pes morata mimo 
točke zavoja po desni strani tako, da je označevalni stožec na njuni levi 
strani. Slika prikazuje vajo 3 v razredu 2. 
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Ocenjevanje: Za pozitivno oceno vaje mora biti pravilno izveden vsaj en položaj. Vaja se 
lahko oceni z največ 7 točkami v primeru, da se pes enkrat ustavi v 
napačnem položaju (na primer sedi namesto prostor) ali da zgreši en 
položaj. Zgrešen položaj lahko pomeni: zavzemanje napačnega položaja, 
premik psa za več kot eno dolžino svojega telesa po povelju, dodatno 
povelje, izdatna pomoč z rokami ali govorica telesa pri položaju. 

 Vaja se oceni z 0 točkami, če se pes ob povelju sploh ne ustavi ali se ne 
ustavi pred vodnikovim obratom. Vodnik sme uporabiti eno dodatno 
povelje in če pes zavzame položaj pred vodnikovim obratom, lahko z vajo 
nadaljuje, vendar je v tem primeru najvišja možna ocena za vajo 6 točk. 

 Pri ocenjevanju vaje je potrebno pozornost nameniti tako vodljivosti kot 
tudi položajem (stoj/sedi/prostor), ki morajo biti paralelni namišljenim 
linijam, ki povezujejo izhodišče, točko zavoja in točko zaključka. 

 Počasno gibanje, počasno zavzemanje položajev, neporavnano ustavljanje, 
slaba vodljivost, sprememba hitrosti gibanja, zaobljeni zavoji, nepravilna 
smer gibanja (paralelno namišljenim linijam, ki povezujejo vse točke) in 
vodnikovo obračanje glave/telesa so napake. Odbitki za takšne napake so 
od 1 – 4 točke. Če gre vodnik mimo psa po napačni strani, sledi odbitek 1 
točke. 

 Dodatna povelja ob zavzemanju položajev niso dovoljena. Znaki z rokami in 
govorica telesa ob poveljih »stoj«/«sedi«/«prostor« so hude napake, ki 
močno vplivajo na končno oceno. Odvisno od jakosti in trajanja napak so za 
omenjene napake odbitki 3 – 5 točk, lahko pa celo povzročijo zgrešen 
položaj. 

 
 

VAJA 2.4 Odpoklic s prekinitvijo – stoj (koef. 4) 
 
Povelje: »prostor« (»čakaj«), »sem« , »stop« ALI znak z rokami, »sem« (»poleg«) 
 (Znaki z rokami: dovoljena je uporaba ene ali obeh rok) 
 Vodnik mora sodnika v naprej obvestiti o uporabi slušnega povelja ali znaka 

z rokami. 
 
Izvedba: Vodnik psu poveljuje »prostor« in se napoti do označene točke, ki je od 

izhodišča oddaljena 25 – 30 m, kjer se obrne proti psu. Ob dovoljenju 
stevarda vodnik pokliče psa. Na približno polovici poti vodnik ustavi psa. Po 
stevardovem dovoljenju (po preteku približno 3 sekund), vodnik ponovno 
pokliče psa v osnovni položaj. Stevard poda samo dovoljenje za odpoklic. 
Vodnik samostojno poveljuje »stop«, ko je pes na označenem mestu. 
Dovoljena je uporaba slušnega povelja ali znaka z rokami. Ime psa je lahko 
združeno v enotno povelje s poveljem za odpoklic. Ime in povelje morata 
biti povezana tako, da dajeta vtis enega samega povelja. 
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Ocenjevanje: Pes se mora prizadevno odzvati na vsa vodnikova povelja. Hitrost gibanja 
mora biti primerna in enakomerna – najmanj hiter kas. Počasno gibanje je 
napaka. Pri ocenjevanju hitrosti gibanja je potrebno upoštevati pasmo psa. 
Pes mora pričeti z ustavljanjem takoj po povelju. Pri ocenjevanju ustavljanja 
je potrebno upoštevati hitrost gibanja psa. Majhna toleranca za takojšnje 
ustavljanje je dovoljena pri zelo hitrem gibanju psa, ne pa tudi pri počasnem 
gibanju. Za najvišjo oceno (za del vaje ustavljanje) se mora pes ustaviti 
znotraj ene dolžine svojega telesa po vodnikovem povelju. Za dodelitev točk 
(za del vaje ustavljanje) se mora pes ustaviti znotraj treh dolžin svojega 
telesa. Ob uporabi več kot skupno dveh povelj za odpoklic, se vaja lahko 
oceni z največ 7 točkami. Uporaba tretjega povelja za odpoklic pri položaju 
ali uporaba dveh povelj za odpoklic pri vsakem položaju pomeni neuspešno 
izvedeno vajo (0 točk). Če pes zgreši položaj (se ustavi dlje kot 3 dolžine 
svojega telesa po povelju), se vaja lahko oceni z največ 7 točkami. Če se pes 
sploh ne ustavi, se vaja smatra kot neuspešno izvedena (0 točk). V primeru, 
da se pes ustavi v napačnem položaju, je najvišja možna ocena 7 točk. Če se 
pes usede ali vstane pred prvim poveljem za odpoklic, je vajo možno oceniti 
z največ 8 točkami. Če se pes pred prvim poveljem za odpoklic premakne za 
več kot eno dolžino svojega telesa, se vaja smatra kot neuspešno izvedena 
(0 točk).  

 
 

VAJA 2.5 Pošiljanje v kvadrat, prostor in odpoklic (koef. 4) 
 
Povelje: »naprej«, [»desno/levo« in/ali znak z roko], (»stop«), »prostor«, »poleg« 
 
Izvedba: Pred pričetkom vaje mora vodnik sodnika in stevarda obvestiti o položaju, ki 

ga bo pes zavzel v kvadratu - pes se sme v kvadratu ustaviti v položaju stoj 
in šele na povelje vodnika zavzame končni položaj prostor, lahko pa 
direktno po prihodu v kvadrat na povelje vodnika zavzame položaj prostor. 

 Po stevardovem dovoljenju, vodnik psa usmeri v kvadrat velikosti 3 m x 3 m, 
ki je od izhodišča oddaljen približno 23 m. Pes mora teči naravnost v kvadrat 
in v njega vstopiti od spredaj. 

 Ob prihodu v kvadrat vodnik psa ustavi s poveljem »stop« in potem 
poveljuje še »prostor«, lahko pa direktno po prihodu v kvadrat poveljuje 
»prostor«. V primeru, da vodnik poveljuje »stop«, mora biti položaj stoj 
jasen in stabilen, šele potem sme vodnik poveljevati »prostor«.  

 Po stevardovem dovoljenju se vodnik napoti proti desnemu stožcu. 
Približno 2 m pred stožcem, dobi povelje za zavoj v levo in po približno 3 m 
stevard vodnika ponovno usmeri levo, nazaj proti izhodiščni točki. Približno 
10 m po drugem zavoju v levo sme vodnik, ob dovoljenju stevarda, psa 
odpoklicati, vendar mora pri tem nadaljevati s hojo proti izhodiščni točki. 
Ob prihodu do izhodišča vaje dobi vodnik dovoljenje za ustavljanje. 
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 Vodnik sme pri izvedbi vaje uporabiti največ štiri povelja, pri čemer je četrto 
povelje ustavljanje v položaju stoj v kvadratu. Ob prihodu v kvadrat sme 
vodnik psa ustaviti v položaju prostor – v tem primeru potrebuje samo tri 
povelja. Če je psa potrebno preusmeriti, so poleg glasovnih povelj dovoljeni 
tudi znaki z rokami. 

 Velikost kvadrata je 3 m x 3 m. Razdalja od izhodišča do sredine kvadrata je 
približno 23 metrov. Stožci (višine 10 – 15 cm) označujejo vogale kvadrata. 
Vidne črte (na primer trakovi iz blaga, samolepilni trakovi ali črte narisane s 
kredo) povezujejo stožce po zunanji strani. Zunanje linije kvadrata morajo 
biti vsaj 3 – 5 m oddaljene od roba tekmovalnega prostora. Slika prikazuje 
vajo 5 v razredu 2. 

 

 
Ocenjevanje: Prizadeven odziv psa na vodnikovo povelje, hitrost in ravna smer gibanja 

proti kvadratu vplivajo na končno oceno. Za oceno 10 točk sme vodnik 
uporabiti največ štiri povelja, pri čemer je četrto povelje ustavljanje v 
položaju stoj v kvadratu. Pes mora slediti vodnikovim poveljem (na primer: 
če vodnik poveljuje »stop« se mora pes ustaviti v položaju stoj, če poveljuje 
»prostor« mora pes takoj leči).  

 Če se vodnik med dajanjem povelj premakne (naredi korake v katerokoli 
smer), se vaja smatra kot neuspešno izvedena (0 točk). Največ 8 točk lahko 
dobi tekmovalni par v primeru, ko vodnik prekomerno premika telo med 
poveljevanjem (govorica telesa). Odbitek točk narekuje tudi samostojno 
delo psa (pes se ustavi/uleže brez dovoljenja vodnika). V primeru, da se pes 
uleže izven kvadrata, se vaja smatra kot neuspešno izvedena (0 točk). Ko 
pes leži, preusmeritev ni več dovoljena. Za pozitivno oceno se mora v 
kvadratu nahajati celotno telo psa, razen repa. 

 Prav tako se kot neuspešno (0 točk) izvedena smatra vaja v primeru, da pes 
pred vodnikovim drugim zavojem sede ali vstane. Če pes sede ali vstane po 
vodnikovem drugem zavoju, vendar pred odpoklicem, se vaja lahko oceni z 
največ 5 točkami. Če se pes v kvadratu premika, ne da bi pri tem spremenil 
položaj, ja najvišja možna ocena 7 točk. Če se pes pri premikanju splazi čez 
mejo kvadrata pred odpoklicem je vaja neuspešno izvedena (0 točk). V 
primeru, da se pes premika zelo počasi, je lahko vaja ocenjena z največ 6 
točkami. 

 Drugo povelje za odpoklic, stoj ali prostor zniža oceno za 2 točki/povelje. Ob 
tretjem povelju (za odpoklic, »stop« ali »prostor«) se vaja smatra kot 
neuspešno izvedena (0 točk). Znaki z rokami so dovoljeni samo v primeru, 
da je psa potrebno preusmeriti. Znak z rokami, ko se pes nahaja ob vodniku 
pomeni odbitek 2 točk.  
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 Zavzemanje napačnega položaja po prihodu v kvadrat pomeni odbitek 3 
točk, nejasen in nestabilen položaj stoj pomeni odbitek 2 točk. Odbitek točk 
za dodatno usmerjanje / preusmerjanje je odvisen od intenzitete povelj in 
poslušnosti psa ter lahko znaša 1 - 2 točki. 

 Na izhodišču vodnik psu ne sme kazati smeri (na primer kvadrata), ali se 
dotikati psa. Tovrstna dejanja pomenijo neuspešno izvedeno vajo (0 točk). 

 
 

VAJA 2.6 Usmerjeno prinašanje lesenega prinosila (koef. 3) 
 
Povelje: »poleg«, »stop«, »levo/desno« in/ali znak z roko, »prinesi«, »spusti« 

(»poleg«) 
 
Izvedba: Vodnik in pes stojita na izhodiščni točki nasproti polkrogle/stožca, 

oddaljenega približno 5 m.  Polkrogla/stožec se nahaja cca. 10 m od sredine 
namišljene linije med lesenima prinosiloma, izhodiščna točka pa je od te 
linije oddaljena približno 15 m. Stevard položi leseni prinosili v vrsto, 
približno 10 m narazen. Prinosili morata biti dobro vidni. Izžrebano prinosilo 
(levo ali desno) mora biti položeno kot prvo. 

 Ob dovoljenju stevarda se vodnik in pes napotita od izhodišča proti 
polkrogli/stožcu, gresta mimo njega (v razdalji 1 – 2 m) in se na povelje 
stevarda obrneta. Pri polkrogli/stožcu mora vodnik psa ustaviti v položaju 
stoj tako, da pes gleda proti izhodiščni točki. Vodnik zapusti psa in se vrne 
na izhodišče, kjer se obrne proti prinosilom. Pri ustavljanju psa se vodnik ne 
sme ustaviti. Po približno 3 sekundah dobi vodnik dovoljenje, da psa usmeri 
k izžrebanemu prinosilu. Pes mora prinesti leseno prinosilo in ga pravilno 
predati vodniku. Povelje za usmerjanje (desno/levo) in povelje za prinašanje 
morata biti izrečena praktično istočasno. Kasno izrekanje povelja za 
prinašanje se smatra kot dodatno povelje. Slika prikazuje vajo 6 v razredu 2. 
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Ocenjevanje: Prizadeven odziv psa na vodnikovo povelje za prinašanje/usmerjanje, 
hitrost gibanja in izbira najkrajše poti do pravega prinosila in nazaj vplivajo 
na končno oceno. 

 Na izhodišču vodnik psu ne sme kazati smeri, ali se dotikati psa. Tovrstna 
dejanja pomenijo neuspešno izvedeno vajo (0 točk). Za pozitivno oceno vaje 
mora pes ostati v položaju stoj ob polkrogli/stožcu dokler ne dobi 
nadaljnjega povelja. Če pes sede, se uleže, ali premakne, je vajo možno 
oceniti z največ 8 točkami. Če se pes pred naslednjim poveljem s svojega 
mesta premakne več kot za eno dolžino svojega telesa, se vaja smatra kot 
neuspešno izvedena (0 točk). 

 V primeru, da se pes napoti k napačnemu prinosilu, vendar se ob 
vodnikovem povelju ustavi, preusmeri k pravemu prinosilu in ga prinese, se 
odštejejo 3 točke. Če vodnik psa preusmeri brez ustavljanja, se odštejeta 2 
točki. Vaja se smatra kot neuspešno izvedena (0 točk), če pes pobere 
napačno prinosilo. 

 Odbitek točk za dodatna povelja usmerjanja / preusmerjanja je odvisen od 
intenzitete povelj in poslušnosti psa ter lahko znaša 1 - 2 točki. 

 Izpuščanje prinosila, grizenje in glodanje prinosila so opisani v splošnih 
navodilih za ocenjevanje. 

 
 

VAJA 2.7 Identifikacija in prinašanje (koef. 4) 
 
Povelje: »išči«, »spusti«, (»poleg«) 
 
Izvedba: Vodnik, s psom v osnovnem položaju, stoji na izhodiščni točki vaje. Stevard 

oznani pričetek vaje in vodniku ponudi lesen predmet (velikost 10 cm x 2 cm 
x 2 cm), ki je bil predhodno označen. Vodnik sme predmet držati v roki 
približno 10 sekund. V tej fazi vaje se pes predmeta ne sme dotikati niti ga 
ovohavati. Po preteku časa vodnik stevardu preda predmet in se na povelje 
obrne za 1800. Vodnik se lahko v tej fazi odloči, če pes gleda kje se polagajo 
predmeti ali ne. V ta namen so dovoljena dodatna povelja »poleg« ali 
»čakaj«. Stevard se napoti do mesta polaganja predmetov, ki je od 
izhodiščne točke oddaljeno približno 10 m. Predmeta, ki ga je predhodno v 
rokah imel vodnik, se stevard ne sme dotikati. Predmet položi na tla in doda 
še pet enakih predmetov, ki pa se jih sme dotakniti. Predmete položi v obliki 
kroga ali ravne linije tako, da je razdalja med predmeti približno 25 cm. Za 
vse udeležence tekmovanja morajo biti predmeti položeni v enaki obliki, 
položaj vodnikovega predmeta se lahko spreminja. V primeru, ko so 
predmeti položeni v ravni liniji, vodnikov predmet ne sme biti 
zunanji/skrajni levi ali desni. 

 Vodnik se nato ob dovoljenju stevarda obrne in  poveljuje psu naj prinese 
označeni predmet. Pes mora najti predmet, ki se ga je dotaknil vodnik, ga 
pobrati in prinesti vodniku skladno s splošnimi navodili. 

 Ob prizadevnem in ciljno usmerjenem delu sme pes za svoje delo porabiti 
do 30 sekund. Za vsakega tekmovalca mora biti na voljo 6 novih predmetov.  



 
 

KZS pravila in navodila 
 

Obedience 1, 2 in 3 
Stran 38 od 56 

Ocenjevanje: Prizadevno delo psa in hitrost vplivata na končno oceno. Če pes enkrat 
pobere napačen predmet, ga izpusti in nato prinese pravega, se vaja lahko 
oceni z največ 7 točkami. Vaja se smatra kot neuspešno izvedena (0 točk) v 
naslednjih primerih: pes na začetku vaje ovohava predmet ali se ga dotakne 
še predno ga vodnik vrne stevardu, dodatna povelja med delom psa pri 
predmetih, pes dvakrat pobere napačen predmet. Ovohavanje predmetov 
med iskanjem pravega je dovoljeno. 

 Izpuščanje predmeta, grizenje in glodanje predmeta so opisani v splošnih 
navodilih za ocenjevanje. 

 
 

VAJA 2.8 Vodenje na daljavo (koef. 4) 
 
Povelje: »prostor«, »čakaj«, »sedi«, »stoj«, »prostor« in / ali znaki z rokami 
 
Izvedba: Pes mora na vodnikovo povelje 6x spremeniti položaj (sedi/stoj/prostor) in 

pri tem ostati na istem mestu. Navidezna linija poteka med dvema 
oznakama ob zadnjem delu psa. Vodnik psu poveljuje »prostor« na 
izhodišču, tik pred navidezno linijo. Psa zapusti in se napoti na označeno 
mesto, ki se nahaja približno 10 m pred psom. Tam se ustavi in obrne proti 
psu. Vrstni red spremembe položajev je vedno sedi – stoj - prostor ali stoj – 
sedi - prostor, zato mora biti zadnje povelje »prostor«. Vrstni red položajev 
mora biti enak za vse tekmovalne pare. 

 Stevard vodniku s pomočjo pisnih znakov, risb ali elektronske table kaže 
vrstni red položajev. Stevard naj stoji približno 3 – 5 m za psom tako, da psa 
ne vidi. Stevard mora znak za spremembo menjati v razmiku cca. 3 sekund.  

 Vodnik sme pri vodenju psa sočasno uporabiti slušna povelja in znake z 
rokami. Povelja morajo biti kratka. Po zadnjem povelju »prostor« se vodnik 
vrne k psu in s poveljem »poleg« psa postavi v osnovni položaj. 

 
Ocenjevanje: Na končno oceno vpliva hitrost zavzemanja položaja, natančnost položaja, 

ostajanje v položaju in morebitno premikanje psa. Za pozitivno oceno vaje 
se pes ne sme premakniti več kot za eno dolžino svojega telesa od 
izhodiščne točke (v katerikoli smeri). Vsi premiki se seštevajo (naprej, nazaj, 
v stran, itd.). Če pes zgreši en položaj od šestih, se vaja lahko oceni z največ 
7 točkami, če zgreši dva položaja, je najvišja možna ocena 5 točk. V primeru, 
da pes preskoči en položaj in zavzame naslednjega na vrsti, je najvišja 
možna ocena 5 točk. Če se pes med izvajanjem vaje premakne za eno 
dolžino svojega telesa, je najvišja možna ocena 5 točk. Za pozitivno oceno 
vaje mora pes na povelje najmanj štirikrat spremeniti položaj.  

 V primeru, da se pes usede pred vodnikovo vrnitvijo, je najvišja možna 
ocena za vajo 8 točk. Izdatna uporaba slušnih povelj in pretirani ali dolgi 
znaki z rokami negativno vplivajo na končno oceno (glej splošna pravila). 
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 Vaja se lahko oceni z največ 8 točkami, če pes za katerokoli spremembo 
položaja potrebuje dodatno povelje. Položaj se smatra kot zgrešen, če pes 
ne reagira na prvo dodatno povelje. Prvo dodatno povelje za zavzemanje 
položaja pomeni izgubo 2 točk, vsa naslednja dodatna povelja pomenijo 
izgubo 1 točke. 

 Vaja je lahko pozitivno ocenjena, če je pes pravilno zavzel samo 3 – 4 
položaje z uporabo dodatnih povelj, vendar samo v primeru, ko pes takoj 
reagira na dodatno povelje, položaji so čisti in jasni, izvedba vaje pa odlična.  

 
 

VAJA 2.9 Skok čez skakalnico in prinašanje kovinskega prinosila (koef. 3) 
 
Povelje: »hop«, »prinesi« in »spusti« (»poleg«) 
 
Izvedba: Vodnik se postavi približno 2 – 4 m pred skakalnico (točna razdalja je 

prepuščena izbiri vodnika). Pes se nahaja v osnovnem položaju. Stevard 
vodniku preda kovinsko prinosilo. Vodnik vrže prinosilo čez skakalnico ter 
poveljuje psu naj preskoči skakalnico, pobere prinosilo in se ob ponovnem 
preskoku vrne nazaj. Uporaba povelja »prinesi« je dovoljena samo predno 
pes prvič preskoči skakalnico.  

 
Ocenjevanje: Vaja se prične v osnovnem položaju in konča, ko je pes prinosilo že predal 

vodniku, se nahaja v osnovnem položaju in stevard oznani »vaja je 
končana«. Če mora pes prinosilo kratek čas iskati, vendar to počne aktivno 
in prizadevno se točke ne odštevajo. Če se pes pri preskoku dotakne 
skakalnice, je najvišja možna ocena za vajo 8 točk. Če se pes pri preskoku na 
skakalnico opre, ali je ne preskoči v obe smeri, se vaja smatra kot 
neuspešno izvedena (0 točk). Če se skakalnica podre, se vaja smatra kot 
neuspešno izvedena (0 točk). V primeru, da pes pričakuje povelje, se 
odštejejo 2 – 4 točke. Če pes vodnika zapusti, ko ta vrže prinosilo, se vaja 
smatra kot neuspešno izvedena (0 točk). 

 Izpuščanje prinosila, grizenje in glodanje prinosila so opisani v splošnih 
navodilih za ocenjevanje. 

 
 

VAJA 2.10 Splošni vtis (koef. 2) 
 
Ocenjevanje: Pri ocenjevanju splošnega vtisa so prizadevnost psa pri delu, poslušnost in 

hitro odzivanje na povelja odločilnega pomena. Pomembna je natančnost in 
preciznost, kot tudi naravno gibanje vodnika in psa. Za visoko oceno 
splošnega vtisa morata vodnik in pes delovati skladno kot ekipa, ustvarjalno 
sodelovati in prikazati športno obnašanje. Vsa dejanja med izvedbo vaj in 
med vajami vplivajo na oceno splošnega vtisa. 

 Če vodnik med nastopom izgubi nadzor nad psom, vendar pes pri tem 
ostane na tekmovalnem prostoru, točk za splošni vtis ni mogoče dodeliti. Če 
pes med nastopom opravi potrebo, sledi diskvalifikacija. 
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RAZRED 3 
 
 

VAJA 3.1 Sedi v skupini, 2 minuti, vodniki izven vidnega polja (koef. 2) 
 

VAJA 3.2 Prostor v skupini, 1 minuta in odpoklic (koef. 2) 
 
Povelje: »sedi«, »čakaj«, »prostor« in/ali znak z roko, »sem« 
 
Izvedba: Vaji 1 in 2 sta združeni. 
 Vaja 3.1/ prvi del – sedi v skupini, 2 minuti 
 Vaja 3.2/ drugi del – prostor v skupini 1 minuta in odpoklic 

 Ocene se podelijo za vsak del vaje posebej po zaključenem drugem delu 
vaje. 

 Vaja se prične, ko vsi vodniki v skupini stojijo v vrsti, približno 4 - 5m 
oddaljeni eden od drugega. Psi so v osnovnem položaju in stevard oznani 
»vaja se prične«. Vaja se konča (prvi del), ko se vsi vodniki vrnejo na 
tekmovalni prostor, se postavijo v vrsto nasproti svojih psov na razdalji, ki 
ne sme biti manjša kot cca. 10 m in stevard oznani »vaja je končana«. Drugi 
del (vaja 2) se prične takoj po zaključku prvega dela. 

 Vodniki in psi, ki sedijo v osnovnem položaju, so v vrsti, razdalja med 
tekmovalnimi pari je približno 4 - 5m. Po dovoljenju stevarda vodniki 
zapustijo pse in se skupaj odpravijo v zaklon ter ostanejo skriti 2 minuti. Čas 
prične teči, ko so vsi vodniki skriti. Po preteku 2 minut se vodniki skupaj 
vrnejo na tekmovalni prostor in se ustavijo. Ob navodilu stevarda se vodniki 
postavijo v vrsto, ki je približno 10 m oddaljena od psov, tako, da so 
obrnjeni proti njim.  

 S tem je prvi del vaje zaključen in prične se drugi del vaje. 

 Stevard prične z drugim delom vaje in oznani »drugi del vaje se prične«. Psi 
še vedno sedijo. 

 Pse, ki so med prvim delom vaje zavzeli napačen položaj, smejo vodniki 
postaviti v pravi položaj (sedi), ko za to prejmejo dovoljenje s strani 
stevarda. 

 Vodniki morajo pse posamično in od leve proti desni s poveljem postaviti v 
položaj prostor. V tem položaju ostanejo 1 minuto, nato sledi posamični 
odpoklic z desne proti levi. Za odpoklic morajo vodniki počakati na 
stevardovo dovoljenje. Stevard bo dal povelje za odpoklic naslednjega psa 
šele, ko se bo predhodni pes nahajal v osnovnem položaju ob vodniku. 

 Glasna povelja bi lahko motila ostale pse, zato takemu dejanju sledi velik 
odbitek točk.  

 V skupini naj bi bili štirje psi, ne sme jih biti manj kot trije. V primeru, da je v 
razred 3 prijavljenih samo 5 psov, sme vseh pet naenkrat opravljati prvi dve 
vaji. 
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 Odbitki točk in morebitne sankcije za pse, ki niso uspešni v drugem delu 
vaje, in za vodnike, ki svojih psov ne želijo odpoklicati, so stvar sodniške 
odločitve. 

 
Ocenjevanje: Pes, ki vstane ali leže med prvim delom vaje je ocenjen z 0 točkami za prvi 

del. Če pes zapusti svoje mesto (ali se premakne več kot za eno dolžino 
svojega telesa) je neuspešen pri celotni vaji (prvi in drugi del) – 0 točk. 
Največ 5 točk lahko dobi za vajo pes, ki po prihodu vodnikov nazaj na 
tekmovalni prostor, vstane ali leže. 

 Pse, ki po preteku prvega dela vaje stojijo ali ležijo, smejo vodniki 
posamično postaviti nazaj v sedeči položaj. Prvemu povelju ne sledi odbitek 
točk. Drugo povelje pomeni odbitek 2 točk, tretje pa neuspešno izveden 
drugi del vaje – 0 točk. 

 Če pes po pričetku drugega dela vaje spremeni položaj (na primer iz sedi v 
stoj ali prostor), vodniki ne smejo več popravljati položaja. Pes, ki ob 
posamičnem poveljevanju v ležeči položaj že leži, lahko za vajo dobi največ 
7 točk. Pes, ki ob poveljevanju v ležeči položaj stoji, lahko za vajo dobi 
največ 8 točk. 

 Pes, ki se v ležeči položaj postavi pred vodnikovim poveljem (na primer ob 
povelju sosednjega vodnika) sme biti ocenjen z največ 8 točkami za drugi 
del vaje. 

 Drugi del vaje se smatra kot neuspešno izveden (0 točk) v primeru, da pes 
ne leže, med pretekom ene minute spremeni položaj (sede ali vstane), se 
premakne več kot za eno dolžino svojega telesa ali leži na hrbtu. 7 točk je 
najvišja možna ocena za psa, ki leži na boku. 

 Največ 5 točk za drugi del vaje lahko dobi pes, ki pride k svojemu vodniku na 
povelje za odpoklic drugega vodnika. Vaja se smatra kot neuspešno 
izvedena (0 točk), če pes brez povelja pride k svojemu vodniku. V primeru 
dodatnega povelja za odpoklic se vaja lahko oceni z največ 7 točkami. 

 Če pes 1 – 2 krat zalaja, sledi odbitek 1 – 2 točk, če pes laja večino časa 
trajanja vaje se vaja smatra kot neuspešno izvedena – 0 točk. 

 Vsako odvečno premikanje psa pomeni odbitek točk. Nemirnost, kot na 
primer prenašanje teže z ene strani na drugo, pomeni odbitek točk. Pes sme 
obračati glavo, opazovati okolico, pokazati zanimanje za motnje in zvoke na 
tekmovalnem prostoru ali izven njega. Vendar pri tem ne sme dajati vtisa 
nemirnosti ali stresa. V primeru, da pes vstane in se približa drugemu psu 
tako, da obstoja nevarnost incidenta ali pretepa, je potrebno vajo prekiniti. 
Vaja se ponovi za vse pse razen tistega, ki je povzročil motnjo. 

 Vaji 3.1 in 3.2 se smatrata kot ena enota. Posredovanje vodnika (pohvala ali 
druga komunikacija s psom) med obema deloma vaje ni dovoljeno. 

 Med opravljanjem te vaje naj bi bila zavarovana tudi okolica tekmovalnega 
prostora, pred vrsto psov. V zavarovani del med vajo naj ne bi vstopali 
gledalci. Za večino tekem je to le priporočilo na svetovnih in sekcijskih 
prvenstvih pa je potrebno to pravilo dosledno upoštevati. 
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VAJA 3.3 Prosta vodljivost (koef. 3) 
 
Povelje: »poleg« 
 
Izvedba: Prosta vodljivost se izvaja v različnih hitrostih (normalen korak, počasen 

korak in tek) in vsebuje zavoje v levo in desno, obrate in zaustavljanja. 
Vsebovati mora 2 – 3 korake v različne smeri iz osnovnega položaja ter 
zavoje in obrate na mestu. Poleg tega mora tekmovalni par prikazati hojo 
nazaj v razdalji približno 5 – 10 metrov (15 – 30 korakov), ki lahko vsebuje 
en zavoj. Stevard poveljuje pričetek in zaključek hoje nazaj. Za hojo nazaj je 
potrebno zagotoviti varno in ravno površino. Stevard si mora za hojo nazaj 
pripraviti oporne točke, da lahko pravilno oceni razdaljo. 

 V poglavju Splošna navodila je prosta vodljivost še bolj natančno opisana. 

 Vsi psi morajo na določenem tekmovanju prosto vodljivost izvajati po isti 
shemi. 

 

 
 
Ocenjevanje: Vaja se oceni kot neuspešno izvedena (0 točk), če pes med vajo zapusti 

vodnika ali mu med večino vaje sledi na razdalji več kot 0,5 m. Vaja se oceni 
le s 6 – 7 točkami če se pes premika počasi. Pomanjkanje kontakta med 
vodnikom in psom ter dodatna povelja se štejejo kot napake. Nepopoln 
položaj psa (pot psa ni paralelna vodnikovi) pomeni odbitek približno 2 točk. 
Upočasnjevanje in ustavljanje pred, med ali po zavojih zmanjša končno 
oceno. V primeru, ko pes hodi ob vodniku tako, da ga pri hoji moti ali ovira, 
sledi odbitek točk. Še večji odbitek točk sledi, če se pes med hojo vodnika 
dotika ali se naslanja nanj. Rahla previdnost je dovoljena pri hoji nazaj. 
Napake pri hoji nazaj pomenijo odbitek 1 – 2 točk. 
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VAJA 3.4 Stoj, sedi in prostor v gibanju (koef. 3) 
 
Povelje: »poleg«, »stoj«, »sedi«, »prostor« 
 
Izvedba: Vaja se izvaja po priloženi shemi. Pred pričetkom tekmovanja sodnik določi 

vrstni red položajev. Vodnik psu med hojo, ob dovoljenju stevarda, 
poveljuje zavzemanje prvega položaja (stoj/sedi/prostor). Hoditi mora z 
normalnim korakom. Vaja mora vsebovati zavoj v levo in v desno. Mesto, 
kjer se izvaja zavoj (levo/desno 900), mora biti označeno z majhnim stožcem 
ali znakom. Vrstni red položajev in zavojev (levo/desno) se lahko spreminja, 
vendar mora biti enak za vse tekmovalne pare na določenem tekmovanju. 

 Stevard bo vodniku dal dovoljenje za začetek vaje, za povelje 
»stoj«/«sedi«/«prostor«, za obrate in za ustavljanje na koncu vaje. 
Ustavljanje psa v določenem položaju naj bi bilo približno na polovici (5 m) 
segmenta, dolgega 10 m. Vodnik po povelju nadaljuje svojo pot še 5 m 
(približno do točke zavoja), se ob dovoljenju stevarda obrne in nadaljuje 
svojo pot nazaj proti psu. Iti mora mimo psa v razdalji približno 0,5 m tako, 
da je pes na vodnikovi levi strani. Svojo pot nadaljuje še približno 2 m, se ob 
stevardovem dovoljenju obrne in se od zadaj napoti nazaj k psu. Ko pride do 
psa vodnik poveljuje »poleg«, ne da bi se pri tem ustavil. Skupaj nadaljujeta 
pot do točke zavoja (5 m), izvedeta zavoj v levo/desno in hodita po liniji 
naslednjega segmenta približno do sredine. Od tu naprej se vaja nadaljuje in 
poteka podobno kot prva faza. Vaja je zaključena, ko stevard tekmovalni par 
ustavi in napove »konec vaje«. Položaji stoj, sedi in prostor naj bi bili 
paralelni namišljenim linijam, ki povezujejo izhodišče, točko zavoja in točko 
zaključka. Razdalja med psom in točko zavoja naj bi bila približno 0,5 m, ob 
upoštevanju velikosti psa. Zavoji morajo biti pravi koti (900) in ne zaobljeni. 
Vodnik in pes morata mimo točke zavoja po desni strani tako, da je 
označevalni stožec ali znak na njuni levi strani. Slika prikazuje vajo 4 v 
razredu 3. 
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Ocenjevanje: Za pozitivno oceno vaje morata biti pravilno izveden vsaj dva položaja. Vaja 
se lahko oceni z največ 7 točkami v primeru, da se pes enkrat ustavi v 
napačnem položaju (na primer sedi namesto prostor) ali da zgreši en 
položaj. Zgrešen položaj lahko pomeni: zavzemanje napačnega položaja, 
premik psa za več kot eno dolžino svojega telesa po povelju, dodatno 
povelje, izdatna pomoč z rokami ali govorica telesa pri položaju. 

 Vaja se oceni z 0 točkami, če se pes ob povelju sploh ne ustavi ali se ne 
ustavi pred vodnikovim obratom. Vodnik sme uporabiti eno dodatno 
povelje in če pes zavzame položaj pred vodnikovim obratom, lahko z vajo 
nadaljuje, vendar je v tem primeru najvišja možna ocena za vajo 6 točk. 

 Pri ocenjevanju vaje je potrebno pozornost nameniti tako vodljivosti kot 
tudi položajem (stoj/sedi/prostor), ki morajo biti paralelni namišljenim 
linijam, ki povezujejo izhodišče, točko zavoja in točko zaključka. Premikanje, 
počasno gibanje, počasno zavzemanje položajev, neporavnano ustavljanje, 
slaba vodljivost, sprememba hitrosti gibanja, zaobljeni zavoji, nepravilna 
smer gibanja (paralelno namišljenim linijam, ki povezujejo vse točke) in 
vodnikovo obračanje glave/telesa so napake. Odbitki za takšne napake so 
od 1 – 4 točke.  

 Dodatna povelja ob zavzemanju položajev niso dovoljena. Znaki z rokami in 
govorica telesa ob poveljih »stoj«/«sedi«/«prostor« so hude napake, ki 
močno vplivajo na končno oceno. Odvisno od jakosti in trajanja napak so za 
omenjene napake odbitki 3 – 5 točk, lahko pa celo povzročijo zgrešen 
položaj. 

 
 

VAJA 3.5 Odpoklic s prekinitvijo – stoj in prostor (koef. 4) 
 
Povelje: »prostor«, »čakaj«, »sem« (3 krat), »stop«, »prostor« ALI znak z rokami. 
 (Znaki z rokami: dovoljena je uporaba ene ali obeh rok) 
  
Izvedba: Vodnik psu poveljuje »prostor« in se napoti do označene točke, ki je od 

izhodišča oddaljena 30 – 35 m, kjer se obrne proti psu. Ob dovoljenju 
stevarda vodnik pokliče psa. Na približno eni tretjini poti vodnik ustavi psa v 
položaju stoj. Po stevardovem dovoljenju, vodnik ponovno pokliče psa. Ko 
se pes nahaja približno na dveh tretjinah poti, ga vodnik ustavi v položaju 
prostor. Po stevardovem dovoljenju vodnik psa pokliče v osnovni položaj. 
Stevard poda samo dovoljenje za odpoklic. Vodnik samostojno poveljuje 
»stop« in »prostor«, ko je pes na označenem mestu. Dovoljena je uporaba 
slušnih povelj in/ali znakov z rokami, vendar pa slušno povelje in znak z 
rokami ne smeta biti uporabljena sočasno (tako lahko na primer vodnik 
uporabi znak z rokami za eno ustavljanje in slušno povelje za drugo). Ime 
psa je lahko združeno v enotno povelje s poveljem za odpoklic. Ime in 
povelje morata biti povezana tako, da dajeta vtis enega samega povelja. 
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Ocenjevanje: Pes se mora prizadevno odzvati na vsa vodnikova povelja. Hitrost gibanja 
mora biti primerna in enakomerna – najmanj hiter kas. Počasno gibanje je 
napaka. Pri ocenjevanju hitrosti gibanja je potrebno upoštevati pasmo psa. 
Pes mora pričeti z ustavljanjem takoj po povelju. Pri ocenjevanju ustavljanja 
je potrebno upoštevati hitrost gibanja psa. Majhna toleranca za takojšnje 
ustavljanje je dovoljena pri zelo hitrem gibanju psa, ne pa tudi pri počasnem 
gibanju. Za najvišjo oceno (za del vaje ustavljanje) se mora pes ustaviti 
znotraj ene dolžine svojega telesa po vodnikovem povelju. Za dodelitev točk 
(za del vaje ustavljanje) se mora pes ustaviti znotraj treh dolžin svojega 
telesa. Ob uporabi več kot skupno treh povelj za odpoklic, se vaja lahko 
oceni z največ 7 točkami. Uporaba tretjega povelja za odpoklic pri položaju 
pomeni neuspešno izvedeno vajo (0 točk).  

 Če pes zgreši enega izmed položajev (se ne ustavi znotraj 3 dolžin svojega 
telesa po povelju), se vaja lahko oceni z največ 6 točkami. Če se pes sploh 
ne ustavi na enem izmed položajev, se vaja lahko oceni z največ 5 točkami. 
V primeru, da se pes ne ustavi pri nobenem izmed položajev ali pa se ustavi 
vendar obakrat zavzame napačen položaj, se vaja smatra kot neuspešno 
izvedena (0 točk). V primeru, da se pes enkrat ustavi v napačnem položaju, 
je najvišja možna ocena 7 točk. Če pes spremeni položaj se odštejeta 2 
točki. Če se pes usede ali vstane pred prvim poveljem za odpoklic, ali se z 
izhodišča premakne za manj kot eno dolžino svojega telesa, je vajo možno 
oceniti z največ 8 točkami. Če se pes pred prvim poveljem za odpoklic 
premakne za več kot eno dolžino svojega telesa, se vaja smatra kot 
neuspešno izvedena (0 točk).  

 
 

VAJA 3.6 Pošiljanje v kvadrat, prostor in odpoklic (koef. 4) 
 
Povelje: »naprej«, »stop«, »desno/levo« in/ali znak z roko, (»stop«), »prostor«, 

»poleg« 
 
Izvedba: Pred pričetkom vaje mora vodnik sodnika in stevarda obvestiti o položaju, ki 

ga bo pes zavzel v kvadratu - pes se sme v kvadratu ustaviti v položaju stoj 
in šele na povelje vodnika zavzame končni položaj prostor, lahko pa 
direktno po prihodu v kvadrat na povelje vodnika zavzame položaj prostor. 
Vodnik psa pošlje naprej v krog in ga s poveljem ustavi v položaju stoj 
znotraj kroga. Vse štiri tace psa se morajo nahajati v krogu. Krog ima 
premer 2 m in sredina kroga se nahaja približno 10 m od izhodiščne točke. 
Sredina kroga sme biti označena z majhno oznako (ne sme biti stožec), 
lahko pa je tudi brez oznake. Obseg kroga mora biti označen na najmanj 8 
točkah (z vidnimi koščki samolepilnega traku, oznakami s kredo, itd.), lahko 
pa je narisan celoten obseg. 

 Pes v krogu stoji približno 3 sekunde, nato ga vodnik, ob stevardovem 
dovoljenju, usmeri v kvadrat velikosti 3 m x 3 m, ki je od izhodišča oddaljen 
približno 25 m (sredina kvadrata). Pes mora teči naravnost v kvadrat in v 
njega vstopiti od spredaj. 
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 Zunanje linije kvadrata, kot tudi obseg kroga, morajo biti vsaj približno 3 m 
daleč od roba tekmovalnega prostora. Stožci (višine 10 – 15 cm) označujejo 
vogale kvadrata. Vidne črte (na primer trakovi iz blaga, samolepilni trakovi 
ali črte narisane s kredo) povezujejo stožce po zunanji strani. 

 Ob prihodu v kvadrat vodnik psa ustavi s poveljem »stop« in potem 
poveljuje še »prostor«, lahko pa direktno po prihodu v kvadrat poveljuje 
»prostor«. V primeru, da vodnik poveljuje »stop«, mora biti položaj stoj 
jasen in stabilen, šele potem sme vodnik poveljevati »prostor«.  

 Po stevardovem dovoljenju se vodnik napoti proti psu. Približno 2 m pred 
psom (stevard vodnika ne napoti v kvadrat), dobi vodnik povelje za zavoj 
(levo ali desno, odvisno od situacije), kjer nadaljuje pot v določeni smeri. Po 
približno 10 m stevard vodniku ponovno poda povelje za zavoj in ga tako 
usmeri proti izhodiščni točki vaje. Približno 10 m po drugem zavoju sme 
vodnik, ob dovoljenju stevarda, psa odpoklicati, vendar mora pri tem 
nadaljevati s hojo proti izhodiščni točki. Ob prihodu do izhodišča vaje dobi 
vodnik dovoljenje za ustavljanje. 

 Pes naj bi se gibal v ravni liniji od izhodišča do kroga, in prav tako od kroga 
do kvadrata. Pes naj bi v kvadrat vstopil od spredaj. Kot povezovalne linije 
med izhodiščem in krogom ter med sredino kroga in sredino kvadrata naj bi 
znašal 900. Slika prikazuje vajo 6 v razredu 3. 
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Ocenjevanje: Prizadeven odziv psa na vodnikovo povelje, hitrost in gibanje v ravnih linijah 
vplivajo na končno oceno. Če pes v kvadrat vstopi od strani ali od zadaj, se 
odšteje ½ - 1 točka. Za oceno 10 točk sme vodnik uporabiti največ šest 
povelj, pri čemer je šesto povelje ustavljanje v položaju stoj v kvadratu. Ob 
prihodu v kvadrat sme vodnik psa ustaviti tudi s poveljem »prostor« - v tem 
primeru uporabi samo pet povelj. Pes mora slediti vodnikovim poveljem (na 
primer: če vodnik ob prihodu v kvadrat poveljuje »stop« se mora pes 
ustaviti v položaju stoj, če poveljuje »prostor« mora pes takoj leči).  

 Samostojno delovanje psa povzroči odbitke točk. To pomeni, na primer, da 
se mora pes v krogu ustaviti na vodnikovo povelje »stop«. Enako velja za 
kvadrat, kjer mora pes reagirati na vodnikovo povelje »stop« in/ali 
»prostor«. Če se vodnik med dajanjem povelj premakne (naredi korake v 
katerokoli smer), se vaja smatra kot neuspešno izvedena (0 točk). Največ 8 
točk lahko dobi tekmovalni par v primeru, ko vodnik prekomerno premika 
telo med poveljevanjem (govorica telesa). Vse štiri tace psa se morajo 
nahajati v krogu predno sme vodnik nadaljevati vajo. Če pes stoji izven 
kroga, ga mora vodnik preusmeriti v krog pred stevardovim dovoljenjem za 
nadaljevanje vaje (pošiljanje v kvadrat). Največ 8 točk lahko dobi pes, ki pri 
ustavljanju v krogu sede ali leže. Če pes sede ali leže izven kroga ali kvadrata 
se vaja smatra kot neuspešno izvedena (0 točk). Ko pes leži, nadaljnja 
povelja za preusmerjanje niso več dovoljena. Za pozitivno oceno se mora v 
kvadratu nahajati celotno telo psa, razen repa. 

 Prav tako se kot neuspešno (0 točk) izvedena smatra vaja v primeru, da pes 
pred vodnikovim drugim zavojem sede ali vstane. Če pes sede ali vstane po 
vodnikovem drugem zavoju, vendar pred odpoklicem, se vaja lahko oceni z 
največ 5 točkami. Če se pes v kvadratu premika, ne da bi pri tem spremenil 
položaj, ja najvišja možna ocena 7 točk. Če se pes pri premikanju splazi čez 
mejo kvadrata pred odpoklicem je vaja neuspešno izvedena (0 točk). V 
primeru, da se pes premika zelo počasi, je lahko vaja ocenjena z največ 6 
točkami. 

 Drugo povelje za odpoklic, stoj (v krogu in v kvadratu) ali prostor zniža 
oceno za 2 točki/povelje. Ob tretjem povelju (za odpoklic, »stop« ali 
»prostor«) se vaja smatra kot neuspešno izvedena (0 točk).  

 Znaki z rokami so dovoljeni samo pri usmerjanju psa. Znak z rokami, ko se 
pes nahaja ob vodniku pomeni odbitek 2 točk. 

 Odbitek točk za dodatno usmerjanje/preusmerjanje je odvisen od 
intenzitete povelj in poslušnosti psa ter lahko znaša 1 - 2 točki/povelje. 

 Zavzemanje napačnega položaja po prihodu v kvadrat pomeni odbitek 3 
točk, nejasen in nestabilen položaj stoj pomeni odbitek 2 točk. Odbitki točk 
za dodatna povelja pri usmerjanju so odvisni od intenzitete povelj in 
poslušnosti psa ter lahko znašajo 1 - 2 točki. 

 Na izhodišču vodnik psu ne sme kazati smeri (na primer kroga in kvadrata), 
ali se dotikati psa. Tovrstna dejanja pomenijo neuspešno izvedeno vajo (0 
točk). 
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VAJA 3.7 Usmerjeno prinašanje lesenega prinosila (koef. 3) 
 
Povelje: »naprej«, »stop«, »levo/desno« in/ali znak z roko, »prinesi«, »spusti«  
 
Izvedba: Tri lesena prinosila se postavijo v vrsto tako, da so eden od drugega 

oddaljena cca. 5m. Prinosila morajo biti dobro vidna. Izhodiščna točka vaje 
je približno 20 m oddaljena od srednjega prinosila. Vodnik pošlje psa v krog 
in ga ustavi s poveljem »stop«. Vse štiri tace psa se morajo nahajati v krogu. 
Krog ima premer 2 m in center kroga je od izhodišča oddaljen približno 
10m. Center kroga je označen z majhnim stožcem. Obseg kroga mora biti 
označen na najmanj 8 točkah (z vidnimi koščki samolepilnega traku, 
oznakami s kredo, itd.), lahko pa je narisan celoten obseg. Po približno 3 
sekundah dobi vodnik dovoljenje, da psa usmeri k desnemu ali levemu 
prinosilu. Prinosilo (desno ali levo) se doloži z žrebom. Pes mora prinesti 
nakazano prinosilo in ga pravilno predati vodniku. Povelje za usmerjanje 
(desno/levo) in povelje za prinašanje morata biti izrečena praktično 
istočasno. Kasno izrekanje povelja za prinašanje se smatra kot dodatno 
povelje. 

 Stevard položi vsa tri prinosila po žrebu, ki določi katerega mora pes 
prinesti. Žreba se vedno le desno ali levo prinosilo, srednje prinosilo se 
nikoli ne izžreba. Izžrebano prinosilo (levo ali desno) mora biti položeno kot 
prvo. Prinosila morajo biti od roba tekmovalnega prostora oddaljena 
najmanj 3m. Med tem postopkom vodnik in pes stojita na izhodiščni točki, 
ki se nahaja nasproti srednjega prinosila in je od le-tega oddaljena približno 
20 m. Slika prikazuje vajo 7 v razredu 3. 

 
Ocenjevanje: Prizadeven odziv psa na vodnikovo povelje za prinašanje/usmerjanje, 

hitrost gibanja in izbira najkrajše poti do pravega prinosila in nazaj vplivajo 
na končno oceno. Za pozitivno oceno vaje mora pes stati v krogu. Pes, ki ob 
stožcu sedi ali leži ne more dobiti več kot 8 točk. 
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 Odbitek točk za dodatna povelja usmerjanja/preusmerjanja je odvisen od 
intenzitete povelj in poslušnosti psa ter lahko znaša 1 - 2 točki/povelje. 

 V primeru, da se pes napoti k napačnemu prinosilu, vendar se ob 
vodnikovem povelju ustavi, preusmeri k pravemu prinosilu in ga prinese, se 
odštejejo 3 točke. Če vodnik psa preusmeri brez ustavljanja, se odštejeta 2 
točki.  

 Vaja se smatra kot neuspešno izvedena (0 točk), če pes pobere napačno 
prinosilo. 

 Izpuščanje prinosila, grizenje in glodanje prinosila so opisani v splošnih 
navodilih za ocenjevanje. 

 
 

VAJA 3.8 Pošiljanje okoli stožca, položaj, prinašanje in preskok (koef. 4) 
 
Povelje: »okoli«, »stoj/sedi/prostor« in/ali znak z roko – »desno/levo + prinesi« 

in/ali znak z roko – »hop« - »spusti«, (»poleg«) 
 
Opis: Pred pričetkom tekmovanja sodnik določi položaj (stoj/sedi/prostor), ki ga 

mora zavzeti pes na poti nazaj proti vodniku. Položaj je enak za vse 
tekmovalce na določenem tekmovanju. Smer prinašanja in preskoka naj bi 
izžrebal vsak vodnik posebej. S tem je tudi določeno katero oviro mora pes 
preskočiti (odprta ali polna skakalnica). V tej fazi vodniku smer še ni 
poznana. Informacijo o smeri prinašanja in preskoka dobi vodnik šele, ko je 
pes zavzel položaj stoj/sedi/prostor. Prinosila se na določenem tekmovanju 
polagajo v enakem vrstnem redu (z desne proti levi ali z leve proti desni) ne 
glede na to, katero prinosilo je izžrebano. 

 Dobro viden stožec, višine približno 40 cm, stoji nasproti izhodiščne točke v 
oddaljenosti cca. 20 m. Dve skakalnici (odprta in zaprta) se nahajata 
približno 5 m od izhodišča. Razdalja med njima naj bi znašala 5m. 

 Na voljo morajo biti tri različne velikosti lesenih prinosil, primernih za 
različne pasme. Teža največjega prinosila ne sme presegati 450 g. Velikost 
prinosila naj bi bila sorazmerna velikosti psa, vodniku pa je prepuščena 
izbira velikosti. 

 
Izvedba: Vodnik in pes stojita na izhodiščni točki (v osnovnem položaju). Stevard 

oznani pričetek vaje in položi prinosili približno 5 m za skakalnicama. Ob 
dovoljenju vodnik psa pošlje okoli stožca. Ko je pes zakrožil okoli stožca in je 
že približno 2 m na poti nazaj proti vodniku – vendar pred namišljeno linijo, 
ki povezuje prinosili - ga vodnik (samostojno) ustavi v položaju, ki ga je 
določil sodnik. Dovoljena je uporaba sočasnega slušnega povelja in znaka z 
rokami. Po približno 3 sekundah stevard pove vodniku katera smer je bila 
izžrebana in mu da dovoljenje za nadaljevanje vaje. Vodnik psu poveljuje naj 
prinese izžrebano prinosilo, preskoči pripadajočo skakalnico in se vrne v 
osnovni položaj. 
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Ocenjevanje: Prizadeven odziv psa na vodnikova povelja in usmerjanja, hitrost gibanja in 

izbira najkrajše poti vplivajo na končno oceno. Hitrost gibanja mora biti 
primerna in enakomerna – najmanj hiter kas. Počasno gibanje je napaka, ki 
ji sledi odbitek točk (1 – 5). Pri ocenjevanju hitrosti gibanja je potrebno 
upoštevati pasmo psa. Pes se mora takoj odzvati na vodnikova povelja. 
Majhna toleranca je dovoljena pri zelo hitrem gibanju psa, ne pa tudi pri 
počasnem gibanju. Za pozitivno oceno vaje mora pes ostati v določenem 
položaju (stoj/sedi/prostor) dokler ne dobi povelja za nadaljevanje vaje. 
Pes, ki zavzame napačen položaj, za vajo ne more dobiti več kot 8 točk. Če 
se pes obrne pred stožcem, je potrebna preusmeritev, kar vpliva na končno 
oceno. V primeru, da pes ne obide stožca, se vaja smatra kot neuspešno 
izvedena (0 točk). Vodnik ima na voljo dve povelji za usmerjanje (-1 točka za 
vsako dodatno povelje, če ga pes upošteva). Po tem, ko pes obide stožec, 
mora na povelje zavzeti pravi položaj (stoj/sedi/prostor). 

 Ko pes zavzame položaj (stoj/sedi/prostor), dobi vodnik navodilo katero 
prinosilo (desno ali levo) je potrebno prinesti. Vodnik sme uporabiti povelje 
za preskok po tem, ko je pes že pobral pravo prinosilo. Če pes prečka 
namišljeno linijo, ki povezuje prinosili, ne da bi pobral pravo prinosilo, se 
vaja smatra kot neuspešno izvedena (0 točk). 

 V primeru, da se pes napoti k napačnemu prinosilu (ali skakalnici), vendar 
ga vodnik ustavi in preusmeri (dve povelji) tako, da pes prinese pravo 
prinosilo, se končna ocena vaje zmanjša za 3 točke. Če vodnik psa preusmeri 
k pravemu prinosilu (ali skakalnici) brez ustavljanja, sledi odbitek 2 točk. 

 Odbitek točk za dodatna usmerjevalna povelja je odvisen od intenzitete 
povelj in poslušnosti psa ter lahko znaša 1 - 2 točki/povelje. Odbitki točk 
morajo biti v skladu s splošnimi navodili. 

 V primeru, da pes preskoči skakalnico na poti k stožcu, se vaja smatra kot 
neuspešno izvedena (0 točk).  Če pes pobere napačno prinosilo, ne preskoči 
skakalnice ali preskoči napačno skakalnico, se vaja smatra kot neuspešno 
izvedena (0 točk). 

 Če se pes pri preskoku dotakne skakalnice sledi odbitek 2 točk. Prav tako se 
odštejeta 2 točki v primeru, da pes poruši palico odprte skakalnice.  
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 Če se pes pri preskoku na skakalnico opre, se vaja smatra kot neuspešno 
izvedena (0 točk). 

 Če pes pri preskoku skakalnico podre, se vaja smatra kot neuspešno 
izvedena (0 točk). 

 V primeru, da pes pričakuje povelje, se odštejejo 2 – 4 točke. Če pes deluje 
samostojno (na primer: se ustavi pred poveljem), se odštejeta 2 točki. 

 Na izhodišču vodnik psu ne sme kazati smeri, ali se dotikati psa. Tovrstna 
dejanja pomenijo neuspešno izvedeno vajo (0 točk). 

 Izpuščanje prinosila, grizenje in glodanje prinosila so opisani v splošnih 
navodilih za ocenjevanje. 

 Slike in opisi navedenih skakalnic so v dodatku št. 1. 
 
 

VAJA 3.9 Identifikacija in prinašanje (koef. 3) 
 
Povelje: (»čakaj/poleg«), »išči«, »spusti«, (»poleg«) 
 
Izvedba: Vodnik, s psom v osnovnem položaju, stoji na izhodiščni točki vaje. Stevard 

oznani pričetek vaje in vodniku ponudi lesen predmet (velikost 10 cm x 2 cm 
x 2 cm), ki je bil predhodno označen. Vodnik sme predmet držati v roki 
približno 5 sekund. V tej fazi vaje se pes predmeta ne sme dotikati niti ga 
ovohavati. Po preteku časa vodnik stevardu preda predmet in se na povelje 
obrne za 1800. Vodnik se lahko v tej fazi odloči, če pes gleda kje se polagajo 
predmeti ali ne. V ta namen so dovoljena dodatna povelja »poleg« ali 
»čakaj«. Stevard se napoti do mesta polaganja predmetov, ki je od 
izhodiščne točke oddaljeno približno 10 m. Predmeta, ki ga je predhodno v 
rokah imel vodnik, se stevard ne sme dotikati. Predmet položi na tla in doda 
še 5 - 7 enakih predmetov, ki pa se jih sme dotakniti. Predmete položi 
določeni obliki tako, da je razdalja med predmeti približno 25 cm. Za vse 
udeležence tekmovanja morajo biti predmeti položeni v enaki obliki, položaj 
vodnikovega predmeta se lahko spreminja. Oblika polaganja predmetov je 
lahko na vsakem tekmovanju drugačna. Predmet, ki se ga je dotaknil vodnik, 
je lahko položen kjerkoli v izbrani obliki polaganja. Priporočene oblike 
polaganja predmetov se nahajajo v dodatku št. 2. 

 Vodnik se nato ob dovoljenju stevarda obrne in  poveljuje psu naj prinese 
označeni predmet. Pes mora najti predmet, ki se ga je dotaknil vodnik, ga 
pobrati in prinesti vodniku skladno s splošnimi navodili. 

 Ob prizadevnem in ciljno usmerjenem delu sme pes za svoje delo porabiti 
do 30 sekund. Za vsakega tekmovalca morajo biti na voljo novi predmeti. 
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Ocenjevanje: Prizadevno delo psa in hitrost vplivata na končno oceno. Vaja se smatra kot 
neuspešno izvedena (0 točk) v naslednjih primerih: pes na začetku vaje 
ovohava predmet ali se ga dotakne še predno ga vodnik vrne stevardu, 
dodatna povelja med delom psa pri predmetih, pes pobere napačen 
predmet. Ovohavanje predmetov med iskanjem pravega je dovoljeno. 

 Izpuščanje predmeta, grizenje in glodanje predmeta so opisani v splošnih 
navodilih za ocenjevanje. 

 
 

VAJA 3.10 Vodenje na daljavo (koef. 4) 
 
Povelje: »prostor«, »čakaj«, »sedi«, »stoj«, »prostor« in/ali znaki z rokami 
 
Izvedba: Pes mora na vodnikovo povelje 6x spremeniti položaj (sedi/stoj/prostor) in 

pri tem ostati na istem mestu. Mejo predstavlja navidezna linija, ki poteka 
med dvema oznakama ob zadnjem delu psa. Ob dovoljenju vodnik psu 
poveljuje »prostor« na izhodišču, tik pred navidezno linijo. Psa zapusti in se 
napoti na označeno mesto, ki se nahaja približno 15 m pred psom. Tam se 
ustavi in obrne proti psu. Vrstni red spremembe položajev je lahko na 
vsakem tekmovanju drugačen, vendar pa mora biti enak za vse tekmovalne 
pare na določenem tekmovanju. Vsak položaj mora biti izveden 2x in zadnje 
povelje mora biti vedno »prostor«. Stevard vodniku s pomočjo pisnih 
znakov, risb ali elektronske table kaže vrstni red položajev. Stevard naj stoji 
približno 3 – 5 m za psom tako, da psa ne vidi. Stevard mora znak za 
spremembo menjati v razmiku cca. 3 sekund. Vodnik sme pri vodenju psa 
sočasno uporabiti slušna povelja in znake z rokami. Povelja morajo biti 
kratka. Po zadnjem povelju »prostor« se vodnik vrne k psu in s poveljem 
»poleg« psa postavi v osnovni položaj. 

 
Ocenjevanje: Na končno oceno vpliva hitrost zavzemanja položaja, natančnost položaja, 

ostajanje v položaju in morebitno premikanje psa. Za pozitivno oceno vaje 
se pes ne sme premakniti več kot za eno dolžino svojega telesa od 
izhodiščne točke (v katerikoli smeri). Vsi premiki se seštevajo (naprej, nazaj, 
v stran, itd.). Če pes zgreši en položaj od šestih, se vaja lahko oceni z največ 
7 točkami. V primeru, da pes preskoči položaj in zavzame naslednjega, se 
vaja smatra kot neuspešno izvedena (0 točk). Za pozitivno oceno vaje mora 
pes na povelje najmanj 5x spremeniti položaj.  

 V primeru, da se pes usede pred vodnikovo vrnitvijo, je najvišja možna 
ocena za vajo 8 točk. Izdatna uporaba slušnih povelj in pretirani ali dolgi 
znaki z rokami negativno vplivajo na končno oceno (glej splošna pravila). 
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 Vaja se lahko oceni z največ 8 točkami, če pes za katerokoli spremembo 
položaja potrebuje dodatno povelje. Položaj se smatra kot zgrešen, če pes 
ne reagira tudi na prvo dodatno povelje. Prvo dodatno povelje za 
zavzemanje položaja pomeni izgubo 2 točk, vsa naslednja dodatna povelja 
pomenijo izgubo 1 točke. Vaja je lahko pozitivno ocenjena, če je pes 
pravilno zavzel samo 3 – 4 položaje z uporabo dodatnih povelj, vendar samo 
v primeru, ko pes takoj reagira na dodatno povelje, položaji so čisti in jasni, 
izvedba vaje pa odlična.  
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DODATEK 1.1 
 
 
Slika prikazuje polno skakalnico za vajo 9 v razredu 1 in 2 ter vajo 8 v razredu 3. 
 
Maksimalna višina skakalnice v razredu 1 je 50 cm, v razredih 2 in 3 pa 70 cm. Stranice 
morajo biti visoke približno 1m. Podnožje skakalnice mora biti narejeno tako, da je ovira 
stabilna. Podnožje mora biti dolgo vsaj 50 – 70 cm, odvisno od izvedbe skakalnice. 
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DODATEK 1.2 
 
 
Slika prikazuje odprto skakalnico za vajo 8 v razredu 3. 
 
Palica mora prosti ležati na zatičih tako, da lahko pade na obe strani. Skakalnica sme imeti 
tanko spodnjo povezovalno prečko, ki pa ne sme biti višja od 2 cm. Zatiči morajo biti rahlo 
konkavni, da ovire ne poruši veter. Skakalnica ne sme imeti stranskih kril. 
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DODATEK 2 
 
 
Predlogi za oblike postavitev predmetov za vajo 9 v razredu 3. 
 

 


