
Ime psa:

Pasma:

Mati: rodovniška št.: KŠP:

Oče: rodovniška št.: KŠP:

odlično = 12 točk 1. Delo po sledu (zajca) 3

2. Nos 3

3. Iskanje 2

4. Stoja 2

5. Vodljivost 2

6. Veselje do dela 1

7. Vodno delo:

a) šarjenje za raco 3

b) iskanje izgub. v globoki vodi z ločjem 1

8. Iskanje izgubljene perjadi

a) delo po sledu jerebice (fazana) ali 1

b) iskanje izgubljenega in prinašanje ali 1

  2 točki c) prinašanje po vlečki jerebice (fazana) 1

  1 točka 9. Vlečka dlakaste divjadi za ocenitev sam. prinašanja 1

10. Način prinašanja

nezadostno =   0 točk a) zajca ali kunca točke

b) race točke 1

ni izprašan = --- c) jerebice ali fazana točke

11. Ubogljivost 1

Skupno število točk

Dodatne točke za delo po sledu

Način gonje: sledoglasen vidoglasen vprašljivo tiho lažnoglasen

Obnašanje na strel:

pri delu na polju: strelomiren rahlo občutljiv na strel streločuten močno streločuten      

pri vodnem delu: strelomiren streločuten močno streločuten

Plahost ali strahopetnost: ni ugotovljeno plašen bojazljiv nervozen rokoplah

Plahost pred živo divjadjo bojazljivo obnašanje do tujcev druge napake

Telesne napake: Zobovje: brez napak kleščasti vgriz križni vgriz predgrizač zagrizač

Napake premolarjev: napake molarjev: ostale napake zobovja:

Oči: brez hib: entropium ektropium ostale napake oči:

Napake spolovila:

Druge grobe telesne hibe: Ocena zunanjosti in vrednosti dlake:

se ne vpisuje v rodovno evidenco, služi le kot informacija

Ni opravil - razlog izločitve točkami

Ime preizkušnje: JESENSKA ZREJNA PREIZKUŠNJA

  spol: 

Kraj preizkušnje: dat. preizkušnje:

Ime in naslov vodnika: 

SPRIČEVALO - OCENJEVALNA TABELA

ZA JESENSKO ZREJNO PREIZKUŠNJO (JZP)

Prireditelj:

poležen dne:rodovniška št.:

Seštevek 

točk za 

predmete 

zasnove 

brez dela 

po sledi

11 točk

10 točk

9 točk

prav dobro = 

 8 točk

7 točk

6 točk

dobro =

  5 točk

  4 točke

  3 točke

zadostno =

Seštevek 

točk za

predmete

šolanja

pomanjkljivo =

10

10

10

streloplah   

Opravil s (z)

Vodja preizkušnje Sodnik Sodnik Sodnik

Sodnik

Obr. P. št. 5




