PROTOKOL NA SLEDARSKIH TEKMOVANJIH
Splošno
-

Sledarska tekmovanja šolanih psov se odvijajo po programih FPr 1 , FPr 3 ter IPO-FH
Tekmovanja po programu IPO FH so dvodnevna
Organizator poskrbi za sledne terene ter zadostno število polagalcev na tekmovanju
Polagalci , ki polagajo IPO FH morajo imeti licenco KZS za polagalca , zaželeno je da so
licencirani polagalci tudi na FPr 3
Polagalci sledi morajo imeti izkušnje v polaganju sledi
FPr 3 - vrstni red udeležencev se določi z žrebom, ki poteka v navzočnosti sodnika (ali po
dogovoru s sodnikom odgovorna oseba za sled).
IPO –FH -vrstni red udeležencev sodnik(ali po dogovoru s sodnikom odgovorna oseba za
sled), določi z žrebom po tem, ko so sledi že položene
V katalogu morajo biti objavljen kodeks obnašanja ter pravila točkovanja na sledarskih
tekmovanjih
Vodnik in pes med polaganjem sledi ne smeta biti prisotna
Številka štarta ( štartni količek) in predmeti morajo biti oštevilčeni.
Startnina z toplo malico je 20 EUR
Na dan prireditve KzŠ pokrije stroške sodnikov in licenciranih polagalcev po IPO FH

Organizator mora prireditev organizirati tako, da:
-

bo poskrbljeno za red,
ne bosta ogrožena življenje in zdravje udeležencev ali drugih oseb oz premoženje,
ne bo ogrožen javni promet,
ne bo nedopustno obremenjeno okolje
z upoštevanjem NAVODIL za mednarodne izpite športnih šolanih psov in mednarodne izpite psov
sledarjev

-

Vodja prireditve /VP
-

Za organizacijski del tekmovanja je odgovoren vodja prireditve
Opraviti in nadzorovati mora vsa potrebna dela za pripravo in izvedbo tekmovanja
Zagotoviti mora pravilen potek tekmovanja ter biti ves čas poteka prireditve na razpolago
sodniku
Vodja prireditve na prireditvi, kjer opravlja to funkcijo, ne sme voditi psa, ali prevzeti kakršne koli
druge funkcije
Ostale podrobnejše obveznosti VP opredeljujejo NAVODILA za mednarodne izpite športnih
šolanih psov in mednarodne izpite psov sledarjev

Protokol prireditve
Na tekmah državnega ranga je po objavi začetka prireditve obvezna državna himna. Priporočljivo je,
da se začetek prireditve ter celoten nadaljnji potek prireditve objavlja preko ustreznega ozvočenja.
Organizator mora izobesit zastave SLO, KZS ( poleg lahko tudi društveno, občinsko , itd..)

Otvoritev prireditve:
-

Pozdrav organizatorja
Himna
Predstavitev sodnikov in ostalih strokovnih sodelavcev
Žrebanje
Odhodi po urniku prireditve

Zaključek prireditve:
Organizator mora zagotoviti:
-

KzŠ

Primeren prostor za podelitev nazivov za prve tri udeležence v posameznih razredih
(stopničke, ...),
Nagrade za prva tri mesta v posameznih tekmovalnih razredih,
Na razglasitvi morajo biti prisotni vsi udeleženci prireditve (skupaj s psi)
Tekmovalci, ki se ne udeležijo zaključka prireditve niso upravičeni do nagrade
Na koncu sledi uradni zaključek prireditve (zahvala tekmovalcem, sodniku, morebitnim
sponzorjem, povabilo tekmovalcev na naslednjo tekmo itd.)

