
PRAVILNIK ZA ŠIRŠO POLJSKO PREIZKUŠNJO PTIČARJEV 

MEMORIAL BOGDANA SEŽUNA 

 
 
I. Društvo ljubiteljev ptičarjev in vzrejna komisija za ptičarje prirejata to širšo poljsko 

preizkušnjo v sodelovanju s kinološkimi društvi ali lovskimi organizacijami z 
namenom, da dobe rejci in vodniki ptičarjev pregled nad kvaliteto vzreje in da jih 
vzpodbudi k še zavzetnejši vzreji, šolanju in vodenju ptičarjev, ki lahko le tako 
usposobljeni služijo najširši lovski uporabnosti. 
Svoj namen dosegajo take preizkušnje le takrat, kadar so optimalno zahtevne in so na 
njih uspešni le psi, ki so najboljše zasnovani, temeljito šolani in odlično vodeni, kar so 
dokazali na že opravljenih preizkušnjah in potrdili v lovski praksi. 
Nivo zahtev mora občutno presegati jesensko vzrejno ali lokalno širšo poljsko 
preizkušnjo. 

 
II. Glede prirejanja in izvedbe preizkušnje smiselno uporabljamo določila od 1. do 15. 

člena Pravilnika za vsestransko uporabnostno preizkušnjo ptičarjev VUP. 
Glede sojenja na teh preizkušnjah smiselno uporabljamo določila pravilnika VUP. 

 
III. Pogoji za pripustitev k preizkušnji: 

1. Preizkušnja je odprta za vse v slovensko in inozemne rodovne knjige vpisane 
pse iz držav, ki so članice FCI, in na dan prijave izpolnjujejo naslednje pogoje: 
a) telesna ocena najmanj prav dobro, 
b) na PZP doseženih najmanj 65 točk oz. 45 točk brez sledi zajca, 
c) na JZP doseženih najmanj 165 točk ali ŠPP opravljena s I. nagradnim 
razredom ali VUP opravljena z II. nagradnim razredom. 

2. Psi iz inozemstva morajo imeti opravljeni dve navedeni ali primerljivi 
preizkušnji, od katerih mora ena obsegati preizkus dela na polju in v vodi. 

3. "Sežunovega memoriala" se ne more več udeležiti pes, ki je na njem trikrat 
zmagal in tako osvojil prehodni pokal v trajno last. 

 
IV. Na ŠPP "Sežunovem memorialu" se ocene vpisujejo v spričevalo Obr. P. št. 9.  

Za pripravo poročil in zbirnikov pa se smiselno uporabljajo določila Pravilnika VUP. 
 
V. Za dosego posameznih nagradnih razredov mora pes doseči ocene, oziroma  seštevke 

točk v posameznih razredih navedenih v tabeli. 



 
TABELNA PREGLEDNICA ZA RAZVRSTITEV V POSAMEZNE NAGRADNE RAZREDE ŠPP "SEŽUNOV MEMORIAL" 

 

Najmanjše število točk za 
dosego 

Pogoji za dosego Predmetna 
skupina 

 

Največje dosegljivo 
šlevilo točk 

 I. 
nagr.  r. 

II. 
nagr.  r. 

III. 
nagr.  r. 

I. 
nagr  r. 

II. 
nagr  r. 

III. 
nagr  r. 

A 
Polje 100 80 65 50 

Uspeh v vseh 6 predmetih, 
nos, iskanje, stoja, ocena 
prav dobro (4) 

Uspeh v vseh 6 predmetih, nos, 
iskanje, stoja, ocena vsaj dobro 
(3) 

Uspeh v vseh 6 predmetih, nos  
in stoja, ocena vsaj zadovoljivo 
(2) 

B 
Ubogljivost 52 40 37 28 - - - 

C 
Prinašanje 12 10 7 4 

Uspeh v obeh predmemetih z 
oceno najmanj dobro (3) 

Uspeh v obeh predmemetih z 
oceno najmanj dobro (3) 

Uspeh v obeh predmetih  

A  +  B  +  C   
Skupaj 164 130 106 82 - - - 

D 
Voda 52 44 35 26 

Uspeh v vseh 5  
predmetih, prinašanje 
izgubljenega iz kritja z 
oceno prav dobro (4) 

Uspeh v vseh 5 predmetih 
Uspeh v 4 predmetih, nos, 
obvezno iskanje igubljenega v 
visoki vodi z bogatim kritjem 

A + B + C + D  
Skupaj 216 174 141 108 Psi, ki so dosegli navedene pogoje pod A + B + C + D, so opravili ŠPP "Sežunov memonal"z 

odgovarjajočim nagradnim razredom 

OCENE: 

odlično - 4°  prav dobro – 4  dobro – 3  zadovoljivo – 2      pomankljivo - 1      nezadostno -  0  

 
 
VI. Razporejanje psov znotraj ugotovljenega nagradnega razreda in podelitev častnih 

nagrad določajo členi 106, 107 in 108 Pravilnika VUP. 
 V ta namen je prireditelj dolžan: 
 1. Podeliti prehodni pokal, ki po trikratni zaporedni zmagi istega vodnika preide v  

njegovo trajno last. 
 2. Podeliti pokale prvo, drugo in tretje uvrščenemu. 
 3. Podeliti posebno priznanje – pokal za najboljše delo na polju in za najboljše  

delo v vodi. 
4. Podeliti vsem uspešnim na preizkušnji pisna priznanja – diplome. 

 
VII. Pravilnik o širši poljski preizkušnji »Memorial Bogdana Sežuna« je obravnaval in 

sprejel zbor sodnikov VII. FCI skupine dne 04. marca 1995 v Šentjurju, spremembe k 
pravilniku pa so bile obravnavane in sprejete na zboru sodnikov VII. FCI skupine dne 
03. marca 2002 v Medvodah. 
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