Povjerenstvo za agility Hrvatskog kinološkog saveza

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI ISPITA ZA PSA PRATIOCA A0

1.

Općenito

Ispiti za psa pratioca A0 održavaju se u skladu s postojećim pravilnicima Hrvatskog kinološkog saveza, kao i
drugim pravilnicima i odlukama koje je donijelo Povjerenstvo za agility HKS-a.
Pravilnikom o organizaciji Ispita za psa pratioca A0 utvrđuje se način održavanja ispita te pojašnjavaju
pojedine odrednice Pravilnika za polaganje Ispita za psa pratioca A0.
Pravilnik se primjenjuje na području djelovanja Hrvatskog kinološkog saveza.
Povjerenstvo donosi sve uvjete, odluke i pravilnike glede polaganja Ispita za psa pratioca A0, te daje sva
potrebna tumačenja istih.

2.

Prijava i odjava ispita

Termine Ispita za psa pratioca A0 za nadolazeću godinu, kinološka organizacija prijavljuje Povjerenstvu
najkasnije do 1. prosinca tekuće godine.
Na temelju tih prijava Povjerenstvo će izraditi kalendar ispita za određeno razdoblje. Uvrštavanjem u
kalendar agility priredbi smatra se da je priredba odobrena i organizatoru se ne moraju izdavati posebne
suglasnosti.
Pri određivanju kalendara priredbi prednost se utvrđuje po redoslijedu prijava. Ukoliko termin u isto
vrijeme traže dvije ili više kinoloških organizacija, prioritet ima ona organizacija ili klub koja je prva
podnijela zahtjev.
Odjavu ispita kinološka organizacija odnosno klub može učiniti najkasnije petnaest dana prije zakazanog
termina. O odjavi izvješćuje HKS, Povjerenstvo i suca.
Ukoliko se odjava ne izvrši na propisani način, kinološka organizacija može izgubiti pravo na daljnju
organizaciju ispita u tekućoj godini.

3.

Kalendar ispita

Kalendar ispita utvrđuje se najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu, a
dostavlja se svim kinološkim organizacijama, sucima za Ispit za psa pratioca A0 te sudačkim pripravnicima
najkasnije do 15. siječnja kalendarske godine.
U slučaju objavljivanja kalendara na web-stranicama HKS-a, kalendar nije potrebno posebno dostavljati.

4.

Suci na ispitu

Na Ispitima za psa pratioca A0 sude isključivo suci HKS-a.

5.

Uvjeti na ispitu

Svim sudionicima ispita moraju biti omogućeni podjednaki uvjeti tijekom polaganja ispita, izuzevši situacije
na koje organizator ne može utjecati, poput promjene vremenskih prilika i sl.
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Organizator je također dužan osigurati sve uvjete za nesmetano odvijanje ispita (dovoljna udaljenost
gledatelja, mir psa na odložištu, korektan odnos publike i slično).

6.

Odgovornost vodiča

Vodič je odgovoran za ponašanje svog psa i za svu štetu koju učini njegov pas, bilo prema drugim osobama,
životinjama ili tuđoj imovini.

7.

Izvješće s ispita

Nakon završetka Ispita za psa pratioca A0, sudac sastavlja izvješće o ispitu u dva primjerka. Jedan primjerak
ostaje organizatoru, a drugi organizator dostavlja HKS-u, odnosno Povjerenstvu za agility.
Izvješće mora biti dostavljeno Povjerenstvu najkasnije 15 dana po održanom ispitu. Ukoliko organizator ne
dostavi izvješće u zadanom roku, rezultat s održanog ispita neće se priznati.

Ovaj Pravilnik usuglašen je na sjednici Povjerenstva za agility dana, 05.12.2016. godine i usvojen na
sjednici Izvršnog odbora HKS-a dana 21.12.2016. godine. Pravilnik stupa na snagu 01.01.2017. godine.
Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti sve odrednice Pravilnika o organizaciji ispita za psa
pratioca i agility natjecanja iz 2013. godine.
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