
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAVILNIK O IZBORU REPREZENTACIJE HRVATSKOG KLUBA LJUBITELJA NJEMAČKIH KRATKODLAKIH 

PTIČARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRBOVEC, 4.05.2013. 



Članak 1  

Ovim Pravilnikom propisuju se kriteriji i način izbora njemačkih kratkodlakih ptičara za izbor 

reprezentacije Hrvatskog kluba ljubitelja njemačkih kratkodlakih ptičara ( u daljnjem tekstu HKLJNEK-

a), a koja će predstavljati Hrvatsku na utakmicama Svjetskog prvenstva njemačkih kratkodlakih ptičara  

 

Članak 2  

Izvršni odbor HKLJNEK-a će imenovati izbornika za izbor reprezentacije NEK-a. Izbornik ne može biti 

vlasnik ili vodič psa koji je kandidata za reprezentaciju. Po izboru reprezentacije, izbornik je dužan 

Izvršnom odboru ( u daljnjem tekstu I.O.) HKLJNEK pismeno izvješće i prijedlog kandidata koji su 

sudjelovali na izbornim natjecanjima, kao i kriterijima izbora i o samom izboru reprezentacije. 

 

 Članak 3  

Izborna natjecanja održat će se tijekom kalendarske godine u četiri kola, plus državno prvenstvo u 

organizaciji HKS-a kao peto kolo. Dva natjecanja tj. dva kola izvršit će s na Ispitu rada na trčke bez 

odstrela divljači a ostale dvije utakmice s odstrelom divljači te donošenjem patke iz duboke vode. 

Natjecanja se moraju provoditi temeljem pravilnika HKS-a, tj. Pravilnika za ispitivanje i ocjenjivanje 

rada pasa ptičara , FCI Pravilima i odredbama za Svjetsko prvenstvo u praktičnom lovu za britanske i 

kontinentalne ptičare. Izvršni odbor kluba će na temelju Programa rada i Plana manifestacija HKS-a za 

narednu godinu odrediti manifestacije koje su obavezne za sudjelovanje kandidata za izbor. Nakon 

odluke I.O. HKLJNEK -a , planirane manifestacije za izbora će biti objavljene na WEB stranici kluba.  

 

Članak 4  

Sudjelovanje u izboru reprezentacije imaju pravo vlasnici i vodiči pasa koji su članovi HKS-a i HKLJNEK 

najmanje 6 mjeseci prije izbornih natjecanja. Na izbornim natjecanjima može vodič / vlasnik pasa 

sudjelovati s više pasa prema vlastitom odabiru.  

 

Članak 5  

Vodič/ vlasnik može u reprezentaciji sudjelovati sa dva psa koji su njegovom vlasništvu ili u vlasništvu 

drugog člana kluba. Trećeg psa isti vodič može imati u reprezentaciji samo isključivo kao petog tj. 

Ukoliko je za to prikupio potreban broj bodova. Iznimno u slučaju da nema dovoljno zainteresiranih 

članova za sudjelovanje u reprezentaciji tada jedan vodič može voditi više pasa na natjecanju 

 

Članak 6  

Da bi psi postali kandidati za izbor reperezentacije potrebno je ispuniti određene kriterije. 

 - Pas mora biti upisan u Hrvatsku rodovnu knjigu HKS-a najmanje 12 mjeseci prije održavanja 

prvog izbornog natjecanja  

- Sudjelovati na ispitima rada sa dodjelom kandidature CACIT i CACT u Hrvatskoj 



- Postizati rezultate u izbornim natjecanjima - Imati rodovnicu Hrvatskog kinološkog saveza - 

Pozitivnu ocjenu oblika 

 

Članak 7  

Za postignute rezultate pasa u izbornim natjecanjima izvršit će se bodovanje na slijedeći način:  

A.  Međunarodni ispiti  

 

CACIT    15 bodova  

R:CACIT   12 bodova   

CACT    11 bodova  

R. CACT   10 bodova  

1.Odličan   9 bodova  

2. odličan   8 bodova  

3. odličan   7 bodova  

odličan   6 bodova  

 

 

B. Državni ispiti  

CACT    10 bodova  

R. CACT   9 bodova  

1. odličan   8 bodova   

2. odličan   7 bodova  

3. odličan   6 bodova  

odličan   5 bodova 

 

U zbrajanju bodova za rang listu, kod svakog radnog ispita uzima se samo najveći broj osvojenih 

bodova za svakog psa ( za CACIT samo 15 bodova, itd ) 

 

Članak 8  

Na kraju zadnjeg kola natjecanja , najveći broj bodova vodi direktno prvih pet pasa u reprezentaciju ( 

4 + rezerva) Na temelju zbroja bodova postignutih na radnim ispitima iz članka 7 , izbornik će pozvati 

četiri psa I jednog psa u svojstvu rezerve. Prva četiri psa I rezerva predstavljaju psi s osvojenim 

najvećim brojem bodova I automatski postaju članovi reprezentacije uz uvjet da donose sa suhog I 

vode. 

 

 

Članak 9 

Ukoliko netko od vodiča /vlasnika opravdano odustane od sudjelovanja u reprezentaciji izbornik će na 

njegovo mjesto uvrstiti natjecatelja s najvećim brojem bodova. Članak 10 Nakon održanog službenog 

treninga uoči dana održavanja Svjetskog prvenstva , izbornik ima pravo s obzirom na trenutnu formu 



od 5 pasa odrediti 4 psa za natjecanje bez obzira na osvojeni broj bodova I postignuti konačni rezultat 

na izbornim natjecanjima.  

Članak 11 

Sve troškove pripreme pasa, kao I troškove izbornih natjecanja za reprezentaciju snose vodiči, tj. 

vlasnici pasa. Troškove reprezentacije također snose vlasnici pasa jednakim udjelom osim ako I.O. 

kluba donese drugačiju odluku. 

 

Članak 12  

Kandidati za izbor reprezentacije moraju dostaviti podatke o ostvarenim rezultatima klubu i izborniku 

u roku od 5 dana od završetka zadnjeg kola natjecanja.  

 

Članak 13  

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja.  

 

 

Predsjednik HKLJNEK:  

dr.sc. Velimir Sruk, dr.vet.me 


