
Tekma šolanih psov za pokal Vomar 
in tekma za državno prvenstvo 2014

Slovenska Bistrica, 18. in 19. oktober 2014



Uvod

Na samem začetku se želim zahvaliti komisiji za šolanje, da je prav našemu kino-
loškemu društvu  zaupala organizacijo letošnjega državnega prvenstva šolanih 
psov. Menim, da je to odraz našega dela  v preteklih letih, ko že tradicionalno 

organiziramo finalno tekmo šolanih psov za pokal Vomar, ki jo prav tako letos gostimo v 
okviru državnega prvenstva. 

 V našem društvu, ki letos praznuje 56 let obstoja in je tretje najstarejše društvo v 
Sloveniji postavljamo pse na prvo mesto. Zato upam, da na letošnjem državnem prven-
stvu pozabimo na  vse tegobe, ki obremenjujejo kinologijo ter se posvetimo našim šti-
rinožnim prijateljem in z njimi  dokažemo, da je kinologija v Sloveniji na vrhunski ravni, 
kljub nedelovanju marsikatere, za nas  pomembne, kinološke institucije. 

 Za tekmovalke in tekmovalce smo se posebej potrudili, da bodo imeli s svojimi 
štirinožnimi prijatelji  idealne pogoje za delo, da se bodo počutili domače in da bodo 
lahko prikazali vrhunske rezultate. 

 Vse ovire, ki bi nas morebiti čakali med samim tekmovanje pa upam, da rešimo z 
dobro voljo in v prid psom.

 Nazadnje naj še enkrat zaželim vsem psom skupaj s svojimi vodnicami in vodniki, 
da se predstavijo v svoji najboljši formi, vsem sodnikom želim ostro oko in najboljše 
sojenje, ostalim pomočnikom pa prikaz njihovega najboljšega dela. Prav tako upam, da 
tekmovanje mine brez poškodb psov in vodnikov. 

Predsednik Kinološkega društva Slovenska Bistrica
Boštjan Ropič



Dostop do poligona

Povezava do  lokacije: 
https://goo.gl/maps/kilzV

GPS koordinate:
46.391956, 15.5516289



Prenočišča

L'ARMONIA (gostišče)
NP restavracije d.o.o.
Spodnja Ložnica 51
2310 Slovenska Bistrica

REZERVACIJE: g. Drago 031 236 325
E-pošta: mirna@triera.net
Spletna stran: www.larmonia.si

kapaciteta  7 sob po 2 postelji
CENE: 39€ na sobo + 5€ za psa, zajtrk 5€

Sprejemajo rezervacije
Možno je plačilo s kreditno kartico                                                          
Možnost dostopa do interneta      (WiFi)   
V sobah so dovoljeni hišni ljubljenci
V restavraciji ni dovoljeno hišnim ljubljen-
cem (razen na terasi)
Internet in parkirišče brezplačno

HOTEL LEONARDO 
Leonova ulica 18
2310 Slovenska Bistrica

T: +386 (0)2 805 07 10
Rezervacije ČIM PREJ: gospa Vida +386 
(0)31 667 066
GSM: +386 (0)41 317 200
E: leonardo@siol.net 
W: www.h-leonardo.com 

kapaciteta:   22 sob (50 oseb)
CENA: 
Nočitev + zajtrk
Vegetarijanske jedi

Sprejemajo rezervacije
Možno je plačilo s kreditno kartico                                                          
Možnost dostopa do interneta      (WiFi)   
V sobah so dovoljeni hišni ljubljenci
V restavraciji ni dovoljeno hišnim ljubljen-
cem (razen na terasi)
Nudijo popuste za študente, dijake, večje 
skupine, na trajanje bivanja ipd.
Internet in parkirišče brezplačno

GOSTIŠČE IRŠIČ 
Žabljek 32
2318 Laporje

T: 02 803 86 23
041 637 205

Rezervacije po telefonu ČIM PREJ 
CENE: Nočitev z zajtrkom 30€
Nočitev brez zajtrka 27€

GOSTIŠČE GOLOB ***
Bukovec 1
2314 Zgornja Polskava

T: 031 235 044



E: info@gostisce-golob.si
W: http://www.gostisce-golob.si/

Nujno jih je potrebno prej obvestiti in se 
dogovoriti, kako boste nastanili psa, sicer 
pa so psi dovoljeni. Priporočljiv je box. So 
že obveščeni, da jih boste morda kontak-
tirali.

CENE:
enoposteljna soba 30€
dvoposteljna soba 47€

KALAN
Ogljenšak 10
2314 Zgornja Polskava

T: 041 978 569
Samo nočitve, hrane ni možno dobiti.
4 sobe po 2 postelji
Nočitev: 20€ na osebo

APARTMA VINTGAR ***

Zgornja Bistrica 211
2310 Slovenska Bistrica

GSM: ++386 (0)41 441 236
E-pošta: silvestra.krajnc@gmail.com
Spletna stran: www.vintgar.eu

Sprejemajo rezervacije
Plačilo z gotovino
V sobah so dovoljeni hišni ljubljenci

 GOSTILNA DANICA
Preloge 14 b
2316 Zgornja Ložnica

T: +386 (0)2 803 80 16
E: gostilna.danica@siol.net
W: http://www.gostilna-danica.si/

Cena sobe na noč znaša: 30 € (2 osebi), 25 
€ (1 oseba)
Hišni ljubljenčki so dovoljeni.
Parkirišče, internet: brezplačno.
Omogočen je dober dostop za invalide.



Določila
Veterinarska določila

Dostop na območje tekmovanja je dovo-
ljen psom, ki imajo potrdilo o cepljenju 
proti steklini. Od zadnjega cepljenja mora 
preteči vsaj 30 dni in ne več kot eno leto.

Splošna določila

Tekmovalci in gledalci so dolžni spoštovati 
navodila vodstva tekmovanja. Sprehajanje 
s psom in parkiranje avtomobilov je dovo-
ljeno samo na za to predvidenih mestih. 
Vsak tekmovalec je dolžan za svojim psom 
pospraviti pasje iztrebke.

Tekmovanje bo potekalo v skladu s pravil-
nikom FCI za tekmovanja pri Kinološki zve-
zi Slovenije.

Pred pričetkom tekmovanja udeleženci iz-
žrebajo štartno številko, ki jo morajo nositi 
na vidnem mestu do konca tekmovanja. 
Po razglasitvi rezultatov jo morajo nepo-
škodovano vrniti organizatorju.

Na razglasitev rezultatov so tekmovalci 
dolžni priti s psom.

Za  tekmo, v primeru, da dva psa dosežeta 
enako število točk, veljajo naslednja pravi-

la:

• Prednost ima boljša obramba
• Prednost ima boljša poslušnost
• Prednost ima boljša sled
• Prednost ima mlajši pes

Tekmovalec, ki se na prireditvi nešportno 
obnaša do strokovnega osebja, organiza-
torja, sotekmovalcev in ostalih udeležen-
cev, ali ne spoštuje določil in pravil v času 
trajanja prireditve, se izključi iz nadaljnjega 
tekmovanja. Razveljavijo se njegovi dose-
ženi rezultati na prireditvi, proti njemu pa 
se poda predlog za disciplinski postopek.

Pritožbe

Pritožbe se sprejemajo v pisni obliki samo 
v času trajanja prireditve oz. najkasneje 
pol ure po končani disciplini. Kavcija znaša 
100,00 EUR, ki jo tekmovalec ob pozitivni 
rešitvi dobi vrnjeno. Komisija za pritožbe: 
Branko ŠULER, Bojan LAH, Boštjan ROPIČ



Previden urnik
Petek 17. oktober 

11:00 - 18:00 -> ure uradni trening

17:00 - 18:30 -> prijave in veterinarski pregled

19:00 -> žrebanje startnih številk

Sobota 18. oktober

6:30 - 7:30 -> uradni trening

6:30 - 7:30 -> prijave in veterinarski pregled

Otvoritev tekmovanja.

8:00 -> Poslušnost A in B-BH program, sled IPO VO in IPO I, II in III

Okrog 17:00 razglasitev rezultatov

Ob 18 uri družaben večer

Nedelja 19. oktober

6:30 - 8:30 -> uradni trening
9:00 -> Poslušnost in obramba IPO VO in IPO I, II in III

Zaključek okrog 16 ure.
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