PRAVILNIK KLUBA LJUBITELJEV NEMŠKIH BOKSERJEV SLOVENIJE
O TEKMOVANJU NEMŠKIH BOKSERJEV NA SLEDARSKIH IN DELOVNIH TEKMAH
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik zajema tekmovanja v sledenju in tekmovanja na delovnih tekmah po veljavnih programih FCI, ki so organizirane v
R Sloveniji z izborom državnih prvakov po posameznih kategorijah.
Pravilnik zajema pogoje za uvrstitev v slovensko reprezentanco nemških bokserjev za sodelovanje na svetovni sledarski tekmi
ATIBOX FH WM in svetovni delovni tekmi ATIBOX IPO WM.
Pravilnik zajema tudi dolžnosti in naloge vodje reprezentanc in reprezentančnih tekmovalcev.

II. DRŽAVNO PRVENSTVO V SLEDENJU
2. člen
Pogoji za sodelovanje v državnem prvenstvu nemških bokserjev v sledenju:
- vodnik mora biti državljan R Slovenije s stalnim prebivališčem v R Sloveniji,
- vodnik mora biti član KLNB Slovenije,
- nemški bokser mora imeti veljavni FCI rodovnik in vpisan v slovensko rodovno knjigo,
- nemški bokser mora imeti opravljen najmanj izpit IPS B-BH,
- udeležiti se mora najmanj dveh sledarskih tekem v R Sloveniji (državne, regijske ali klubske),
- vodnik mora KLNB Slovenije sprotno obveščati o doseženih rezultatih s tekem (kopije iz delovne knjižice).
Pogoji iz prvega odstavka tega člena veljajo za vse tri tekmovalne stopnje v sledenju (IPO 1, IPO 3 in IPO FH).
V primeru, da v koledarskem letu ni prirejenih vsaj dveh sledarskih tekem, se lahko šteje zgolj ena tekma.
3. člen
Točkovanje tekmovalnega para se izvaja za vsako stopnjo posebej. Točke so vezane na posamezni tekmovalni par (vodnik in
pes). Vodnik lahko v državnem prvenstvu tekmuje z enim ali več psi v eni ali več stopnjah hkrati.
Za končni seštevek točk posameznega tekmovalnega para, se upoštevajo največ trije njuni najboljši rezultati. Dosežene točke na
treh najboljših pozitivnih sledarskih tekmah se seštejejo. Pri tem v seštevek ne gredo točke iz tekme, kjer je vodnik bil negativen
ali diskvalificiran.
V kolikor imata dva ali več tekmovalnih parov na koncu enak končni seštevek točk, se upoštevajo točke iz pozitivne četrte tekme.
Boljši je tekmovalni par, ki je imel višje točke na četrti tekmi. Če je seštevek dveh ali več tekmovalnih parov enak kljub
upoštevanju četrte tekme, ima prednost tekmovalni par, ki je na posamezni tekmi dosegel višje točke od nasprotnika, če je tudi
tukaj enak rezultat, ima prednost tekmovalni par z mlajšim psom.
4. člen
KLNB Slovenije na koncu tekmovalne sezone podeli vsem, ki so sodelovali na sledarskih tekmah in izpolnjevali pogoje iz 2.
člena tega pravilnika priznanja, najboljši trije po vseh stopnjah pa prejmejo pokale.
5. člen
Naziv državni prvak v sledenju za pasmo nemški bokser pripada prvouvrščenemu tekmovalnemu paru, ki je v tekočem letu
tekmoval po posameznih stopnjah (IPO 1, IPO 3 in IPO FH) in ima najvišji seštevek točk.

III. DRŽAVNO PRVENSTVO PO DELOVNIH PROGRAMIH
(IPS A, IPS B-BH, IPO ZTP, IPO VO, IPO 1,IPO 2 in IPO 3)
6. člen
Pogoji za sodelovanje v državnem prvenstvu nemških bokserjev po programih IPS A, IPS B-BH, IPO ZTP, IPO VO, IPO 1, IPO 2 in
IPO 3,

-

vodnik mora biti državljan R Slovenije s stalnim prebivališčem v R Sloveniji,
vodnik mora biti član KLNB Slovenije,
nemški bokser mora imeti veljavni FCI rodovnik in vpisan v slovensko rodovno knjigo,
nemški bokser mora imeti opravljen delovni izpit po programu, po katerem tekmuje,
vodnik mora KLNB Slovenije sprotno obveščati o doseženih rezultatih s tekem (kopije iz delovne knjižice).

V kolikor vodnik s psom opravlja delovni izpit na eni izmed tekem se rezultat prav tako šteje.
7. člen
Točkovanje tekmovalnega para se izvaja za vsako stopnjo posebej. Točke so vezane na posamezni tekmovalni par (vodnik in
pes). Vodnik lahko v državnem prvenstvu tekmuje z enim ali več psi v eni ali več stopnjah hkrati.
Naziv državni prvak v delu za pasmo nemški bokser pripada prvouvrščenemu tekmovalnemu paru, ki je na letnem Državnem
prvenstvu šolanih psov vseh pasem tekmoval po posameznih programih (IPS A, IPS B-BH, IPO ZTP, IPO VO, IPO 1, IPO 2 in
IPO 3) in ima najvišji seštevek točk.
V kolikor imata dva ali več tekmovalnih parov enak končni seštevek točk po posameznem programu, ima prednost tekmovalni
par z mlajšim psom.
8. člen
KLNB Slovenije na koncu tekmovalne sezone podeli vsem, ki so sodelovali na delovnih tekmah in izpolnjevali pogoje iz 6. člena
tega pravilnika priznanja, najboljši trije po vseh stopnjah pa prejmejo pokale.

IV. SLOVENSKA REPREZENTANCA NEMŠKIH BOKSERJEV V SLEDENJU
9. člen
Slovensko reprezentanco nemških bokserjev v sledenju oz. FH reprezentanco sestavljajo:
- vodja reprezentance,
- in največ šest tekmovalcev.
10. člen
Vodjo FH reprezentance na podlagi predloga tekmovalcev ali UO predlaga in potrdi UO KLNB Slovenije. Vodja se potrdi vsak
december na korespondenčni seji za naslednje tekoče leto. Pri tem mora UO upoštevati strokovno znanje in tekmovalne izkušnje
predlaganega vodja reprezentance, ki mora biti tudi član KLNB Slovenije.
Dolžnosti vodje FH reprezentance so:
- organiziranje najmanj dveh reprezentančnih treningov v tekočem letu,
- določitev pogojev za uvrstitev tekmovalcev v reprezentanco,
- nudenje strokovnega znanja reprezentančnim kandidatom,
- sprotno obveščanje reprezentančnih kandidatov,
- vodenje evidence prisotnosti na reprezentančnih treningih, sestankih in sledarskih tekmah,
- vodenje evidence rezultatov reprezentančnih kandidatov iz sledarskih tekem,
- prijava reprezentance na svetovno sledarsko tekmo Atibox FH WM,
- vodenje reprezentance na svetovni sledarski tekmi Atibox FH WM,
- spoštovanje aktov KLNB Slovenije in KZS,
- obvešča Upravni odbor o članih sledarske reprezentance Slovenije za pasmo nemški bokser,
- Upravnemu odboru poda predlog predvidenih finančnih stroškov.
11. člen
Prijava kandidata za reprezentančnega člana je obvezna preko prijavnice, ki je na voljo na uradni spletni strani KLNB Slovenije
ter klubski FB strani. Izpolnjeno prijavnico mora kandidat poslati najkasneje do datuma, ki je določen na prijavnici na naslov
KLNB Slovenije ali po e-pošti na: boksi@klnb-klub.si.
12. člen
Slovenska FH reprezentanca nemških bokserjev lahko šteje največ šest tekmovalcev. Prednost imajo tekmovalni pari, ki so se v
reprezentanco kvalificirali po stopnji IPO FH in IPO 3. Preostala mesta v reprezentanci zapolnijo tekmovalni pari, ki so se
kvalificirali po stopnji IPO 1.
V primeru, da v reprezentanci ni zapolnjenih mest po stopnji IPO FH ali IPO 3, se lahko število reprezentantov po stopnji IPO 1
poveča do največ štiri člane.
Tekmovalni pari, ki so se v reprezentanco uspešno kvalificirali po stopnji IPO FH, na svetovni sledarski tekmi ATIBOX FH WM
tekmujejo po stopnji FH 2.
Tekmovalni pari, ki so se v reprezentanco uspešno kvalificirali po stopnji IPO 3, na svetovni sledarski tekmi ATIBOX FH WM
tekmujejo po stopnji FH 1.
13. člen
Pogoji za kandidata za FH reprezentančnega člana so:
- vodnik mora biti državljan R Slovenije s stalnim prebivališčem v R Sloveniji,
- vodnik mora biti član KLNB Slovenije,
- nemški bokser mora imeti veljavni FCI rodovnik in vpisan v slovensko rodovno knjigo,
- pes mora imeti opravljen najmanj izpit IPS B-BH,
- izpolnjevati mora pogoje, ki ji določajo ATIBOX pravila.
Dolžnosti kandidata za FH reprezentančnega člana so:
- udeležiti se mora vsaj enega planiranega reprezentančnega treninga,
- tekmovati mora na vsaj treh sledarskih tekmah (državne, regijske ali klubske),

-

sprotno mora obveščati vodjo FH reprezentance ali KLNB o doseženih rezultatih na sledarskih tekmah z dokazili,
aktivno mora sodelovati pri iskanju sponzorjev, donatorjev in zbiranju denarnih sredstev.
spoštovanje aktov KLNB Slovenije in KZS.
14. člen

Pogoji za uvrstitev kandidata v FH reprezentanco nemških bokserjev po stopnji FH 2 so:
- kandidat mora izpolnjevati vse pogoje in dolžnosti iz 13. člena tega pravilnika,
- doseči mora pogoje, ki ji določi vodja reprezentanci za stopnjo IPO FH.
Aktualni državni prvak v sledenju po stopnji IPO FH se neposredno kvalificira v reprezentanco in se obvezno udeleži ter tekmuje
na najmanj dveh sledarskih tekmah po stopnji IPO FH v tekočem letu.
V primeru, da je več tekmovalnih parov, ki tekmujejo po stopnji IPO FH v tekočem letu, se poleg aktualnega državnega prvaka v
reprezentanco uvrstijo tekmovalni pari z najboljšim seštevkom točk iz dveh najboljših pozitivnih tekem.
Če je seštevek točk pri dveh ali več tekmovalnih parih enak, prosto pa je samo še eno mesto v reprezentanci, se upoštevajo
najboljše točke iz tretje pozitivne tekme. Če je seštevek dveh ali več tekmovalnih parov enak kljub upoštevanju tretje tekme, ima
prednost tekmovalni par z mlajšim psom.
15. člen
Pogoji za uvrstitev kandidata v FH reprezentanco nemških bokserjev po stopnji FH 1 so:
- kandidat mora izpolnjevati vse pogoje in dolžnosti iz 13. člena tega pravilnika,
- doseči mora pogoje, ki ji določi vodja reprezentanci za stopnjo IPO 3.
Aktualni državni prvak v sledenju po stopnji IPO 3 se neposredno kvalificira v reprezentanco in se obvezno udeleži ter tekmuje na
najmanj dveh sledarskih tekmah po stopnji IPO 3 v tekočem letu;
V primeru, da je več tekmovalnih parov, ki tekmujejo po stopnji IPO 3 v tekočem letu, se poleg aktualnega državnega prvaka v
reprezentanco uvrstijo tekmovalni pari z najboljšim seštevkom točk iz dveh najboljših pozitivnih tekem.
Če je seštevek točk pri dveh ali več tekmovalnih parih enak, prosto pa je samo še eno mesto v reprezentanci, se upoštevajo
najboljše točke iz tretje pozitivne tekme. Če je seštevek dveh ali več tekmovalnih parov enak kljub upoštevanju tretje tekme, ima
prednost tekmovalni par z mlajšim psom.
16. člen
Pogoji za uvrstitev kandidata v FH reprezentanco nemških bokserjev po stopnji IPO 1 so:
- kandidat mora izpolnjevati vse pogoje in dolžnosti iz 13. člena tega pravilnika,
- doseči mora pogoje, ki ji določi vodja reprezentanci za stopnjo IPO 1.
Aktualni državni prvak v sledenju po stopnji IPO 1 se neposredno kvalificira v reprezentanco in se obvezno udeleži ter tekmuje na
najmanj dveh sledarskih tekmah po stopnji IPO 1 v tekočem letu.
V primeru, da je več tekmovalnih parov, ki tekmujejo po stopnji IPO 1 v tekočem letu, se poleg aktualnega državnega prvaka v
reprezentanco uvrstijo tekmovalni pari z najboljšim seštevkom točk iz dveh najboljših pozitivnih tekem.
Če je seštevek točk pri dveh ali več tekmovalnih parih enak, prosto pa je samo še eno mesto v reprezentanci, se upoštevajo
najboljše točke iz tretje pozitivne tekme. Če je seštevek dveh ali več tekmovalnih parov enak kljub upoštevanju tretje tekme, ima
prednost tekmovalni par z mlajšim psom.
17. člen
V primeru, da v koledarskem letu oz. do svetovnega prvenstva v sledenju ATIBOX FH WM ni prirejenih dovolj sledarskih
tekem, se lahko pri pogojih in udeležbi upošteva manjše število tekem.
18. člen
Dolžnosti FH reprezentantov na svetovnem prvenstvu v sledenju ATIBOX FH WM so:
- dosledno upošteva navodila vodje reprezentance,
- skrb za lastno opremo in dokumente (dovolj dolg sledni povodec, cepilno knjižico, pravočasno cepljenje proti steklini,
itd…),

-

dostojno vedenje na prireditvi sami,
spoštovanje aktov KLNB Slovenije in KZS.

V. IPO SLOVENSKA REPREZENTANCA NEMŠKIH BOKSERJEV
19. člen
IPO slovensko reprezentanco nemških bokserjev sestavljajo:
- vodja reprezentance,
- marker,
- in največ štirje tekmovalci.
20. člen
Vodjo IPO reprezentance na podlagi predloga tekmovalcev ali UO predlaga in potrdi UO KLNB Slovenije. Pri tem mora UO
upoštevati strokovno znanje in tekmovalne izkušnje predlaganega vodja reprezentance, ki mora biti tudi član KLNB Slovenije.
Dolžnosti vodje IPO reprezentance so:
- organiziranje najmanj dveh reprezentančnih treningov v tekočem letu, ki vključujejo trening obrambe, poslušnosti in
sledenja,
- določitev pogojev za uvrstitev tekmovalcev v reprezentanco,
- nudenje strokovnega znanja reprezentančnim kandidatom,
- sprotno obveščanje reprezentančnih kandidatov,
- vodenje evidence prisotnosti na reprezentančnih treningih, sestankih in tekmah,
- vodenje evidence rezultatov reprezentančnih kandidatov iz delovnih tekem,
- prijava reprezentance na svetovno tekmo ATIBOX IPO WM,
- vodenje reprezentance na svetovni tekmi ATIBOX IPO WM,
- spoštovanje aktov KLNB Slovenije in KZS,
- obveščanje Upravnega odbora o članih IPO reprezentance Slovenije za pasmo nemški bokser,
- Upravnemu odboru poda predlog predvidenih finančnih stroškov.
21. člen
Prijava kandidata za reprezentančnega člana je obvezna preko prijavnice, ki je na voljo na uradni spletni strani KLNB Slovenije
ter klubski FB strani. Izpolnjeno prijavnico mora kandidat poslati najkasneje do datuma, ki je določen na prijavnici na naslov
KLNB Slovenije ali po e-pošti na: boksi@klnb-klub.si.
22. člen
Slovenska IPO reprezentanca nemških bokserjev lahko šteje največ štiri tekmovalce. Prednost imajo tekmovalni pari, ki so se v
reprezentanco kvalificirali po programu IPO 3 in IPO 2. Preostala mesta v reprezentanci zapolnijo tekmovalni pari, ki so se
kvalificirali po programu IPO 1.
V primeru, da v reprezentanci ni zapolnjenih mest po programih IPO 3 in IPO 2, se lahko število reprezentantov po programu IPO
1 poveča do največ štiri člane.
23. člen
Pogoji za kandidata IPO reprezentančnega člana so:
- vodnik mora biti državljan R Slovenije s stalnim prebivališčem v R Sloveniji,
- vodnik mora biti član KLNB Slovenije,
- nemški bokser mora imeti veljavni FCI rodovnik in vpisan v slovensko rodovno knjigo,
- pes mora imeti opravljen najmanj izpit IPO 1 oz. za višje stopnje IPO 2 ali IPO 3,
- izpolnjevati mora pogoje, ki ji določajo ATIBOX pravila.
Dolžnosti kandidata IPO reprezentančnega člana so:
- udeležiti se mora vsaj enega planiranega reprezentančnega treninga,
- tekmovati mora na vsaj dveh tekmah (državne, regijske ali klubske) v preteklem letu,
- sprotno mora obveščati vodjo IPO reprezentance ali KLNB o doseženih rezultatih na tekmah z dokazili,
- aktivno mora sodelovati pri iskanju sponzorjev, donatorjev in zbiranju denarnih sredstev.

-

spoštovanje aktov KLNB Slovenije in KZS.

24. člen
Pogoji za uvrstitev kandidata v IPO reprezentanco nemških bokserjev po programu IPO 3 so:
- kandidat mora izpolnjevati vse pogoje in dolžnosti iz 23. člena tega pravilnika,
- doseči mora pogoje, ki ji določi vodja reprezentance za program IPO 3.
Aktualni državni prvak po programu IPO 3 iz pretekle tekmovalne sezone se neposredno kvalificira v reprezentanco in se
obvezno udeleži ter tekmuje na najmanj dveh delovnih tekmah v preteklem letu, hkrati pa mor izpolnjevati pogoje, ki jih določa
ta pravilnik.
V primeru, da je več tekmovalnih parov, ki so tekmovali po programu IPO 3 v preteklem letu, se poleg aktualnega državnega
prvaka v reprezentanco uvrstijo tekmovalni pari z najboljšim seštevkom točk iz dveh najboljših pozitivnih tekem preteklega leta.
Če je seštevek točk pri dveh ali več tekmovalnih parih enak, prosto pa je samo še eno mesto v reprezentanci, se upoštevajo
najboljše točke iz tretje pozitivne tekme. Če je seštevek dveh ali več tekmovalnih parov enak kljub upoštevanju tretje tekme, ima
prednost tekmovalni par z mlajšim psom.
25. člen
Pogoji za uvrstitev kandidata v IPO reprezentanco nemških bokserjev po programu IPO 2 so:
- kandidat mora izpolnjevati vse pogoje in dolžnosti iz 23. člena tega pravilnika,
- doseči mora pogoje, ki ji določi vodja reprezentance za program IPO 2.
Aktualni državni prvak po programu IPO 2 iz pretekle tekmovalne sezone se neposredno kvalificira v reprezentanco in se
obvezno udeleži ter tekmuje na najmanj dveh delovnih tekmah v preteklem letu, hkrati pa mor izpolnjevati pogoje, ki jih določa
ta pravilnik.
V primeru, da je več tekmovalnih parov, ki so tekmovali po programu IPO 2 v preteklem letu, se poleg aktualnega državnega
prvaka v reprezentanco uvrstijo tekmovalni pari z najboljšim seštevkom točk iz dveh najboljših pozitivnih tekem preteklega leta.
Če je seštevek točk pri dveh ali več tekmovalnih parih enak, prosto pa je samo še eno mesto v reprezentanci, se upoštevajo
najboljše točke iz tretje pozitivne tekme. Če je seštevek dveh ali več tekmovalnih parov enak kljub upoštevanju tretje tekme, ima
prednost tekmovalni par z mlajšim psom.
26. člen
Pogoji za uvrstitev kandidata v IPO reprezentanco nemških bokserjev po programu IPO 1 so:
- kandidat mora izpolnjevati vse pogoje in dolžnosti iz 23. člena tega pravilnika,
- doseči mora pogoje, ki ji določi vodja reprezentance za program IPO 1.
Aktualni državni prvak po programu IPO 1 iz pretekle tekmovalne sezone se neposredno kvalificira v reprezentanco in se obvezno
udeleži ter tekmuje na najmanj dveh delovnih tekmah v preteklem letu, hkrati pa mor izpolnjevati pogoje, ki jih določa ta
pravilnik..
V primeru, da je več tekmovalnih parov, ki so tekmovali po programu IPO 1 v preteklem letu, se poleg aktualnega državnega
prvaka v reprezentanco uvrstijo tekmovalni pari z najboljšim seštevkom točk iz dveh najboljših pozitivnih tekem preteklega leta.
Če je seštevek točk pri dveh ali več tekmovalnih parih enak, prosto pa je samo še eno mesto v reprezentanci, se upoštevajo
najboljše točke iz tretje pozitivne tekme. Če je seštevek dveh ali več tekmovalnih parov enak kljub upoštevanju tretje tekme, ima
prednost tekmovalni par z mlajšim psom.
27. člen
Dolžnosti IPO reprezentantov na svetovnem prvenstvu ATIBOX IPO WM so:

-

dosledno upoštevanje navodil vodje reprezentance,
skrb za lastno opremo in dokumente (dovolj dolg sledni povodec, predpisana ovratnica, cepilno knjižico, pravočasno
cepljenje proti steklini, itd…);
dostojno vedenje na prireditvi.
spoštovanje aktov KLNB Slovenije in KZS.

VI. STROŠKI REPREZENTANC
28. člen
Prijavnino na ATIBOX FH oz. IPO WM lahko krije KLNB Slovenije ali KZS.
KLNB Slovenije in KZS lahko zagotovi vsaj po en kos oblačila, ki ga reprezentant/i nosi/jo na otvoritvi in zaključku prireditve.
Stroške nastanitve (vsakemu reprezentantu in vodji reprezentance pripada dvoposteljna soba) lahko krije KLNB Slovenije.
Del potnih stroškov lahko krije KLNB Slovenije (vsakemu reprezentantu in vodji reprezentance).
Z namenom za reprezentanco pridobljena sponzorska in donacijska sredstva porabi reprezentanca po svoji presoji.
O oblačilih, stroških nastanitve in potnih stroških, ki jih lahko krije KLNB Slovenije odloča in odobri UO KLNB Slovenije.

VII. KONČNE DOLOČBE
V primeru kršitev tega pravilnika, se lahko kandidata za reprezentanta, reprezentanta ali vodjo reprezentance izloči iz
reprezentančnega seznama oz. ga vodja reprezentance ali UO KLNB lahko tudi nadomesti oz. zamenja. Vse pritožbe, ki se
nanašajo na kršitve tega pravilnika rešuje disciplinska komisija KLNB Slovenije.
Pravilnik se objavi na uradni spletni strani.

Pravilnik je bil sprejet na seji UO 15.10.2014 in stopi v veljavo naslednji dan po sprejetju.

