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PRAVILNIK ZA POMLADANSKO VZREJNO PREIZKUŠNJO  

– DERBY – 

z 17. marca 2007 

 

 

I. Namen preizkušnje 

 

(1) Derby je preizkušnja, pri kateri se preverjajo vzrejne zasnove psov. Namen te preizkušnje je 

ugotoviti uporabo zasnov psa na različnih področjih (predmetih preizkušanja) in na ta način 

ugotoviti vzrejno (dedno) vrednost staršev. 

(2) Ta preizkušnja je najbolj smiselna takrat, ko sta šolanje in priprava mladega psa tako 

napredovali, da so njegove zasnove že vidne in se tudi dajo ugotoviti, in ko vpliv vodnika 

pretirano ne prekriva zasnov psa. Iz izkušenj vemo, da so najbolj primerni predpogoji za 

presojanje zasnov psa, njegovega nosu, sposobnosti primernega iskanja, stoje, sledenja 

pernati divjadi možni v spomladanskem času. 

(3) Pri  Derby-ju se delo na zajčji sledi ne ocenjuje. V kolikor pa pes občasno vendarle pokaže zelo 

dober način gonje in dobro delo na sledu zajca/kunca, se to kot opomba označi na 

ocenjevalnem listu. 

(4) Predpogoj za preizkušanje mladega psa so obsežni revirji, v katerih je veliko pernate divjadi. 

(5) Prepoznavanje dedne vrednosti staršev je lažje ugotoviti, če na Derby-ju sodeluje več psov 

istega legla. 

(6) Klubi in sodniki se morajo truditi, da za ocenjevanje dela lovskega psa postavljajo visoka merila, 

ki pa morajo biti v mejah razumljivega. Na ta način prispevajo, da na Derby-ju pridobljene 

ocene zares zagotavljajo svoj pomen in le tako bo Derby ostal polnovredno merilo vzreje. 

 

II. Prirejanje preizkušnje 

 

§ 1 

 

Derby se lahko priredi samo spomladi. Za izvedbo Derby-ja je pristojno Društvo ljubiteljev ptičarjev 

(DLP). 

 

§ 2 

 

(1) Na Derby-ju lahko sodelujejo vsi nemški kratkodlaki ptičarji, ki so se skotili po 1. oktobru 

predpreteklega leta in ki so vpisani v vzrejno knjigo (rodovnik) nemških kratkodlakih ptičarjev. 

Sodelujejo lahko tudi ptičarji drugih pasem, ki imajo FCI-dokumente.  

(2) Psi, ki so stari več kot 15 mesecev ‒ v kolikor na preizkušnji sodelujejo več kot trije psi ‒ naj se 

preverjajo skupaj v skupini. 

 

§ 3 

 

(1) V enem dnevu preizkušnje lahko ena sodniška skupina treh sodnikov ocenjuje le 6 psov. 

(2) Izjemoma lahko vodja ocenjevanja dovoli, da na preizkušnji sodeluje do 8 psov, vendarle le v 

primerih, ko je revir, v katerem se opravlja preizkušnja, bogat s pernato divjadjo. 
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III. Izvedba preizkušnje 

 

§ 4 

 

(1) Pse je potrebno ocenjevati v vseh predmetih posamično. Vsakemu psu se lahko večkrat da 

priložnost, da dokaže svoje znanje (zasnove, sposobnosti). V poročilu (formularju) je 

potrebno označiti oz. vpisati vse pomembne podrobnosti. 

(2) Takoj nato se lahko po izbiri sodnikov pse preverja v poljskem delu. Preverjanje naj poteka 

v parih, saj je na ta način pod enakimi pogoji lažje ugotoviti, kateri pes uporablja svoj nos 

najbolj spretno in tako hitreje najde več divjadi. Razdalja med obema psoma naj ne 

postane tako velika, da bi se sodniška skupina morala razdeliti.  

 

Predmeti ocenjevanja 

 

§ 5 

 

Na pomladanski  vzrejni preizkušnji - Derby - je poudarek na ocenjevanju nosu, tekočem, vztrajnem in 

načrtnem iskanju, hitri najdbi divjadi, prepričljivi stoji in dobri vodljivosti. Velikega pomena je tudi 

stabilen značaj psa in njegova zgodnja zrelost. 

 

Predmeti ocenjevanja: 

nos 

iskanje 

stoja 

vodljivost 

 

Ocenjuje se tudi: 

 veselje do dela 

 poslušnost oz. ubogljivost 

 

Po možnosti je treba oceniti tudi način gonje (sledoglasnost, vidoglasnost, vprašljivo, nemo, lažna 

glasnost (kresanje)). Sledoglasna, vidoglasna ali nema gonja se lahko ocenjuje samo pri gonji 

zajca/kunca ali lisice.  Ob gonji dlakaste divjadi je treba oglašanje psa posebej vpisati na ocenjevalni list 

(formular). 

Pri ocenjevanju zasnove psa, ki sodeluje na Derby-ju, je potrebno upoštevati njegovo mladost,  

(pomanjkanje izkušenj) in vidno razpoznaven dober ali manj dober vpliv njegovega vodnika. 

 

Nos: 

(1) Ocenjevanje uporabe nosu je najpomembnejši, a hkrati tudi najzahtevnejši del preizkušnje v 

poljskem delu. Uporaba nosu se lahko posredno oceni le na osnovi dobrega opazovanja načina, 

kako pes divjad nakaže, za kar je potreben visok nivo znanja in bogate izkušnje sodnikov. 

Sodniki morajo ustrezno upoštevati tudi vsakokratne okoliščine kot sta npr. podrast, veter ipd. 

Pri psih z  občutljivim nosom je način dela zaznamovan z njihovo uporabo nosu. Takšni psi 

obračajo nos v veter, kratko nakazujejo dah sledi divjadi ali ptic, ob stoji na divjad okušajo 

(žvečijo) dah divjadi, hitro najdejo, dobro natezajo in znajo z zagotovostjo nakazati divjad. 

Nekoliko bolj vodoravna kot navzdol obrnjena drža glave je znak za dobro uporabo nosu in 

lahko pomaga pri  presoji dobre kvalitete nosu. 
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Iskanje: 

(2) Iskanje naj bo živahno, sistematično, načrtno, enakomerno in vztrajno. Nikakor naj ne bo 

vihravo, neskoncentrirano, nestalno in usmerjeno samo  z očmi. Način iskanja naj zaznamujeta 

dobra uporaba nosu in volja do dela. Iskanje je potrebno oceniti z višjo oceno, če se je pes 

prilagodil terenu in vetru. Dobra pokritost terena, pravilno obračanje v veter, pravilno 

približevanje kritju so prav tako pomembni faktorji ocenjevanja, kakor tudi terenu in podrasti 

prilagojena hitrost iskanja ter vztrajno iskanje v galopu. Z načinom iskanja lahko ugotovimo 

značaj, uravnovešenost in notranjo mirnost psa.  

 

Stoja: 

(3) Pes naj ob najdeni, trdno pritajeni, pernati divjadi obstoji ali leže. Kratko nakazovanje ne 

zadostuje. Stoja se ocenjuje samo takrat, kadar pes dejansko obstoji na divjad. Pes izkazuje 

»prav dobro« stojo, kadar neprekinjeno stoji, oz. kadar nateza za nevidno divjadjo brez 

velikega vplivanja vodnika. Izrazita ponavljajoča stoja brez divjadi (stoja na prazno) je 

pokazatelj negotove uporabe nosu in se mora oceniti kot »pomanjkljivo«. 

Skok psa za odletelo pernato divjadjo se na Derby-ju ne sme šteti kot napaka. 

V kolikor na terenu ni bilo dovolj pernate divjadi, da bi se lahko ocenila stoja psa, se lahko pri 

ocenjevanju ustrezno upošteva tudi njegova stoja na dlakasto divjad. 

 

Vodljivost: 

(4) Način vodljivosti psa se kaže v usmerljivosti psa  in v načinu njegovega sodelovanja z vodnikom, 

kakor tudi v pripravljenosti, da izvršuje povelja svojega vodnika. 

 

Veselje do dela in poslušnost: 

(5) Veselje do dela in poslušnost psa naj sodniki natančno opazujejo skozi celotno preizkušnjo, saj 

bodo le tako lahko po svoji prosti presoji podali ustrezno oceno. 

 

Poslušnost: 

(6) V nasprotju z vodljivostjo razumemo izraz poslušnost kot način neposrednega podrejanja psa 

poveljem vodnika, ki je posledica vzgoje in šolanja psa. Podrejanje je vodnikova enostranska 

zahteva do psa. 

Pri Derby-ju naj se od psa ne zahteva poslušnosti v trenutku, ko je le-ta zaznal dah divjadi ali je 

na sledi za divjadjo. Pes mora na povelje – klic ali žvižg – vodnika voljno reagirati, po potrebi 

priteči nazaj in se pustiti pripeti na jermen. 

 

Veselje do dela: 

(7) Veselje do dela se kaže v volji in vnemi, ki ju pes izkazuje pri delu, in ki se od njega zahteva 

med celotno preizkušnjo. 

 

Presojanje napak in strelomirnosti: 

(1) Kot napaka se pri psu šteje: 

1. Namerna zatajitev divjadi (žmiravec). 

2. Ponavljajoča prepričljiva stoja, ob kateri pes ne nakaže dejanske divjadi (stoja na prazno). 

3. Izbijanje pernate divjadi, brez da bi jo pes prej nakazal, ali tek mimo pernate divjadi, če je 

oboje nastalo kot  posledica neuporabe nosu. 

4. Ponavljajoča, dlje časa trajajoča gonja zajca ali kunca, zaradi katere se pes ni mogel 

udeležiti ocenjevanja pri obveznih predmetih v poljskem delu s pernato divjadjo. 
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5. Izbijanje divjadi po daljšem natezanju kot posledica nezaključenega (nedoslednega) 

šolanja psa. V takšnih primerih se lahko oceni le dobra uporaba nosu. 

 

(2) Za presojo streloplahosti oz. strelomirnosti (občutljivosti na strel) je v času iskanja vsakega 

posameznega psa potrebno vsaj dvakrat ustreliti v zrak ‒ v presledku najmanj 20 sekund ‒ in to v 

razdalji, ki ne presega razdalje dometa šibrovke (šibrenice). Upoštevati je treba člen 11, točke 5, 7 

in 8 Splošnih določil (obstajajo Splošna določila za vse preizkušnje).  

 

§ 6 

 

Zajčji sled 

(1) Če pes pokaže zadovoljivo delo na sledu zajca/kunca ali lisice, ki je z očesom ni zaznal, je 

to delo potrebno ustrezno označiti oz. vpisati v ocenjevalno poročilo. 

(2) Kadar pes zelo dobro opravi delo na sledu zajca se podeli Andrejeva zvezda (Andreas-

Stern), vendar to ne vpliva na preostalo ocenjevanje. 

(3) Pravica pridržka na zajčjem sledu ni dopustna. 

(4) Oceniti je treba le zasnovo za voljo do dela na sledu in zanesljivost sledenja. Kadar se pes 

oglasi, je to potrebno ustrezno označiti na ocenjevalnih listih (vidoglasen, sledoglasen). 

 

IV. Podelitev nagrad 

§ 7 

 

(1) Podeli se 1., 2. in 3. nagradni razred. 

(2) Za pridobitev prvega nagradnega razreda morajo sposobnosti psa v ocenjevalnih predmetih 

nos, iskanje in stoja biti ocenjene z oceno »prav dobro«. V predmetih poslušnost oz. ubogljivost 

mora biti pes ocenjen vsaj z oceno »dobro. Za drugi nagradni razred morajo biti sposobnosti 

psa ocenjene vsaj z oceno »dobro«, za tretji nagradni razred pa vsaj z oceno »zadovoljivo«.  

 

V posameznih nagradnih razredih se zahtevajo naslednje minimalne ocene: 

 

Ocenjevalni predmeti Ocena 

 1. nagradni 
razred 

2. nagradni 
razred 

3. nagradni 
razred 

Nos 4 3 2 

Iskanje 4 3 2 

Stoja 4 3 2 

Vodljivost 3 3 2 

 

(3) Razvrščanje nagrajenih psov znotraj posameznih nagradnih razredov ni mogoče. 

(4) Psi, ki so v svojem vzrejnem letu uspešno opravili Derby, prejmejo ob nagradi zaznamek (J), ki 

pomeni mlad pes (Jugend), (npr. D1(J)). 

 

Pravilnik je sprejel delni zbor sodnikov FCI VII skupine za ptičarje dne 23. septembra 2017 v  LD Boris 

Kidrič in je povzet po pravilniku, sprejetim 17. marca 2007 na skupščini Zveze nemških kratkodlakih 

ptičarjev. Pravilnik začne veljati dne ___________.  
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                                I Z J A V A / E R K L Ä R U N G / S T A T E M E N T / 

          D I C H I A R A Z I O N E / D É C L A R A T I O N / D E C L A R A C I O N  
 

 

ONTARIO d.o.o., izobraževalno in prevajalsko podjetje, s sedežem v Ptuju, Miklošičeva ulica 5, SI-2250 

Ptuj, davčna številka SI13769286, registrirano podjetje za prevajanje, s svojim imenom, žigom in lastnoročnim 

podpisom direktorice in odgovorne osebe Ksenije KOZAR,  jamči za točnost prevoda. 

 

ONTARIO GmbH - Bildungsanstalt und Übersetzungsbüro, mit Firmensitz in Ptuj, Miklošičeva ulica 5, SI-

2250 Ptuj, StIdNr SI13769286, bestätigt durch die Firmenzeichnung und die Unterschrift der Geschäftsführerin, 

Frau Mag. Ksenija Kozar, dass die in deutscher Sprache verfasste Übersetzung im Sinn und Inhalt der 

Originalurkunde gleich gestellt ist. 

 

ONTARIO Ltd. - an education and translation company with its headquarter in Ptuj, Miklošičeva ulica 5, 

SI-2250 Ptuj, tax number SI13769286, cerftifies with its stamp and the autograph of the maneger Ksenija KOZAR 

M.Sc. that the above translation corresponds fully with the original document.  

 

ONTARIO d.o.o., tvrtka za obratovanje i prevošenje, sa sjedištem u Ptuju, Miklošičeva ulica 5, SI-2250 

Ptuj, porezni broj SI13769286, registrirana tvrtka za prevođenje, sa svojim imenom, žigom i vlastoručnim 

potpisom direktorice i odgovorne osebe mag. Ksenije KOZAR,  jamči za točnost prijevoda. 

 

ONTARIO s.r.l. - l'ente per la formazione e traduzioni con la sede legale a Ptuj in via Miklošičeva 5, SI - 

2250 PTUJ, partita IVA SI13769286, registrato con il proprio nome, il timbro e la firma olografa della direttrice e 

persona responsabile Ksenija KOZAR, garantisce la puntualità della traduzione. 

 

ONTARIO S.a.r.l. – Société pour l'éducation et les traductions avec le siège legal  à Ptuj, Rue Miklošičeva 

5, SI – 2250 Ptuj, numéro fiscal  SI13769286, société immatriculée pour les traductions, avec le propre nom, le 

timbre et la signature autographe de la directrice et la personne responsable Mme. Ksenija Kozar, garantit 

l'exactitude de la traduction.  

 

ONTARIO, d. o. o. , la agencia de traducción con el sede en Ptuj, calle Miklošičeva 5, SI-2250 Ptuj, no. 

de identificación fiscal (NIF): 13769286, garantiza y certifica con el sello y con la firma de la directora de la 

empresa Ksenija Kozar que este documento es una traducción exacta del documento oficial redactado en 

esloveno. 

 

 

                                                 Ptuj, 13. NOVEMBER 2017 

 


