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PRAVILNIK ZA IZVEDBO IN UDELEŽBO NA 
MEMORIALU BOŽA TALANA 

 
1. člen 

V trajen spomin na kinološkega sodnika Boža Talana prireja Kinološka zveza Slovenije enkrat 
letno, preko Komisije za reševalne pse pri KZS in v organizaciji Enote reševalnih psov v enem od 
kinoloških društev - članic KZS, tekmovanje ekip z reševalnimi psi, imenovano MEMORIAL 
BOŽA TALANA. 
 

2. člen 
Tekmovanje je odprtega tipa z mednarodno udeležbo. Prireditev poteka v skladu z določili PSD 
KZS in Pravilnika o organizaciji kinoloških prireditev v organizacijah članicah KZS. 
Termin tekmovanja je usklajen s koledarjem prireditev v KZS.  
Organizatorja memoriala se izbere in določi na sestanku predstavnikov ERP KD v KZS 
najkasneje v oktobru tekočega leta za naslednje leto. 
 

3. člen 
Talanov memorial je samostojno eno ali dvodnevno tekmovanje ekip reševalnih psov (glede na 
število prijavljenih udeležencev), ki poteka v kraju, ki ga izbere in določi organizator prireditve. 
Memorial se lahko izvede tudi kot samostojna prireditev v okviru skupnega letnega tabora Enot 
reševalnih psov pri KZS, če se organizatorja tabora in memoriala tako medsebojno dogovorita. 
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4. člen 
Tekmovanja se lahko udeležijo društvene ali sestavljene tričlanske ekipe z reševalnimi psi. 
Nastopajo lahko psi vseh pasem z ali brez rodovnika. 
Pogoj za udeležbo na tekmovanju je, da ima reševalni team (vodnik s psom) opravljeno 
preizkušnjo I. stopnje (IRP-PO1; IRP-R1; IRP-L1; IRP-SL1) ali ustrezno mednarodno priznano 
preizkušnjo I. stopnje (npr. RH-FL A; RH-T A; RH-L A; RH-F A). 
Vsaka prijavljena organizacija (društvo, klub, enota …) lahko na tekmovanju sodeluje samo z eno 
ekipo. Prijava je dokončna in tudi v primeru neudeležbe obvezuje k plačilu prijavnine. 
 

5. člen 
Glede na zahtevnost tekmovalnih terenov in objektov lahko organizator prireditve v razpisu 
tekmovanja (v prijavnici) omeji število sodelujočih ekip. 
 

6. člen 
Prijavni rok je dokončen. Upošteva se vrstni red prijav. 
 

7. člen 
Vrstni red ekip na tekmovanju se določi z žrebom, ki ga opravijo vodje ekip uro pred uradnim 
začetkom prireditve. V primeru odsotnosti vodje ekipe na žrebanju žreb opravi prireditelj. 
 

8. člen 
Prijavljeni tekmovalci so dolžni organizatorju najkasneje na dan prireditve poravnati prijavno 
takso, oddati delovno knjižico reševalnega teama in vsa zahtevana veterinarska potrdila za 
udeležbo na prireditvi. 
 

9. člen 
Udeležba na veterinarskem pregledu je za vse prijavljene pse obvezna. Izostanek z veterinarskega 
pregleda se sankcionira z diskvalifikacijo prijavljene ekipe. 
 

10. člen 
Bolni in poškodovani psi ter psice v fazi gonitve na prireditvi ne smejo sodelovati. Stanje 
ugotavlja pristojni veterinar. 
Psico, ki je v stanju gonitve, lahko zamenja drug pregledan pes/ica (rezerva). 
 

11. člen 
Tekmovalci so odgovorni za vso škodo, ki jo naredijo njihovi psi. 

 
12. člen 

Udeleženci memoriala prejmejo spominsko priznanje. Prva, druga in tretje uvrščena ekipa 
prejmejo pokal in praktične nagrade. 
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Ekipni tekmovalni program  
 

13. člen 
Ekipni tekmovalni program zajema preizkuse usposobljenosti posamičnih ekip iz naslednjih 
tekmovalnih panog: 
 

1. Skupinska preiskava in iskanje pogrešancev na terenu 
2. Iskanje pogrešancev ob poti in nudenje prve pomoči 
3. Iskanje zasutih v ruševinah ali sipkem materialu ali v zapuščenih objektih. 
4. Skupinsko izvajanje vaj poslušnosti 
5. Premagovanje ovir skladno s programi preizkušenj za regijske enote 
6. Preizkus znanja vrvne tehnike 

 
Opis tekmovalnih nalog je v prilogi pravilnika. 

 
14. člen 

Organizator tekmovanja ima glede na terenske in delovne pogoje pravico, da katerokoli 
preizkušnjo navedeno od 4 - 6 izpusti iz tekmovalnega programa, vendar mora biti to posebej 
označeno v razpisu tekmovanja. 
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TEKMOVALNI PROGRAM 
 

 
ISKANJE POGREŠANCEV NA TERENU (40.000 - 50.000m2, 4 pogrešane osebe, max. čas iskanja 20 min.) 
Nakazovanje            4 x 50 točk   = 200 točk 
Dodatne točke (glede na čas)   20 x 5  točk  = 100 točk 
                                    Skupaj                                            300 točk                        
Na polporaščenem področju, velikosti 40.000 - 50.000 m2 (cca. 100m x 450m), se nahajajo štiri pogrešane osebe, ki 
jih mora ekipa najti v 20 minutah. Iskalno območje je omejeno z vidnimi omejitvami (trak, kolovoz…). Iskalna ekipa 
preiskuje teren samostojno v smeri, ki jo določi sodnik in je za vse nastopajoče enaka. Ekipa se ne sme vračati proti 
izhodišču. Za vsako najdeno pogrešano osebo dobi ekipa 50 točk. Če ekipa zaključi iskanje pred določenim časom, 
dobi za vsako preostalo minuto dodatnih 5 točk.  
 
  
 
ISKANJE POGREŠANCEV OB POTI (200 x 100m, 4 pogrešane osebe, max. čas iskanja 20 min, nudenje PMP) 
Nakazovanje pogrešanca           4 x 50 =  200 točk 
Prva pomoč ponesrečencu  =    50 točk 
Dodatne točke (glede na čas)    20 x  5 =  100 točk 
Skupaj     =  350 točk 
      
Iskalno območje je od poti levo in desno ter v dolžini 200 m. Zunanji robovi iskalnega območja so označeni (cca. 
50m od poti). 
Ob poti iščeta dva vodnika štiri pogrešance, tretji pa med tem časom opravlja vaje iz prve medicinske pomoči (PMP) 
ponesrečencu, ki  se ga ne išče in je nameščen izven iskalnega območja. Vodnika, ki preiskujeta območje, se lahko 
gibljeta samo v eni smeri, po poti naprej. Ne smeta se vračati nazaj po poti. Prav tako se ne smeta gibati levo in desno 
od poti, ki jo smeta zapustiti samo takrat, ko pes nakazuje pogrešanca. Za vsako pogrešano osebo, ki jo ekipa najde, 
dobi 50 točk. Čas iskanja in nudenje PMP ponesrečencu je 20 min. Če ekipa zaključi iskanje predčasno, za vsako 
preostalo minuto prejme dodatnih 5 točk. 
Naloge iz PMP sestavi ocenjevalec-zdravnik. Naloge zajemajo osnove PMP ponesrečencu take težavnostne stopnje 
kot za izpit vodnika reševalnega psa. Nalogo, ki jo dobi vodnik, se izžreba izmed desetih različnih sklopov vprašanj. 
Vsak sklop vprašanj je sestavljen iz treh delov. Dve vprašanji sta teoretični, čemur sledi še praktična naloga iz PMP. 
 
C) ISKANJE V RUŠEVINI ALI PESKOKOPU (velikost vsaj 5000m2, 4 pogrešane osebe, max. čas iskanja 20 min, 
moteči vplivi) ALI V ZAPUŠČENIH OBJEKTIH ENAKOVREDNE TEŽAVNOSTI 
Nakazovanje pogrešanca                        4 x 50 točk  =   200 točk 
Dodatne točke (glede na čas)                20 x   5 točk  =   100 točk 
Skupaj                                                                              300 točk  
Na ruševini ali peskokopu velikosti vsaj 5.000 m2 ali v zapuščenih objektih enakovredne težavnosti se išče štiri 
pogrešane osebe, ki so zasute oziroma primerno skrite. Člani ekipe iščejo istočasno. Vodnik se lahko giblje samo po 
obrobju iskalnega območja. V iskalno območje gre lahko vodnik šele, ko pes nakaže pogrešanca, nato pa se mora 
vrniti na obrobje, razen če ocenjevalec določi drugače. Med iskanjem se izvajajo motilni pojavi, kot so ogenj, 
ropot,… Čas  iskanja je 20 min. Za vsako pogrešano osebo, ki jo ekipa najde, dobi 50 točk. Čas najdbe se šteje šele 
takrat, ko se je vodnik dotaknil pogrešanca oz. ga je tehnična ekipa odkopala. Če ekipa zaključi iskanje predčasno, se 
ekipi  dodeli dodatnih 5 točk za vsako preostalo minuto. Za vsako lažno nakazovanje se ekipi odtegne 50 točk. Kot 
lažno nakazovanje se smatra samo takrat, ko vodnik prijavi najdbo pogrešanega in ga na tem mestu ni oz. vodnik ne 
more točno določiti in pokazati mesta skrivališča. 
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D) VAJE POSLUŠNOSTI  
Vaje poslušnosti                                               3 x 50 = 150 točk 
 
Vaje: 
Prosta vodljivost     10 točk 
Vodenje na daljavo    10 točk 
Prosto prinašanje vodnikovega predmeta  10 točk 
Usmerjanje na daljavo    10 točk 
Skupinsko odlaganje psov z motenjem  10 točk 
 
Vsi člani ekipe opravljajo vaje poslušnosti istočasno, razen prinašanja in usmerjanja na daljavo ter obhoda skupine 
ljudi in psov v okviru proste vodljivosti, ki jih člani ekipe opravljajo v zaporedju. Poveljuje jim lahko tretja oseba ali 
vodnik iz ekipe. Vsak vodnik in pes imata svojega ocenjevalca.  Vaje se izvajajo v skladu z Mednarodnim 
pravilnikom FCI in IRO za izvedbo tekmovanj ekip reševalnih psov, ob upoštevanju presoje in dogovora 
ocenjevalcev. Skupinsko odlaganje psov se izvede ločeno od ostalega programa, s psi in vodniki vseh sodelujočih 
ekip hkrati. 
 
E) PREIZKUS ZNANJA VRVNE TEHNIKE         50 TOČK 
Opravi se dvig in spust psa ter vodnika  s pomočjo vrvne tehnike ter prečenje čez namišljeno ali naravno oviro (vodo, 
jarek…). Pri pripravi izvedbe te vaje lahko sodelujejo vsi člani ekipe, samo nalogo pa opravlja en vodnik z enim 
psom. Ocenjevalec je inštruktor vrvne tehnike pri Gorski reševalni službi. 
 
F) VAJE PREMAGOVANJA OVIR      3 x 100 = 300 TOČK 
Ovire so lahko terenske, prilagojene oz. umetne na zato prirejenem vadišču. Kandidati opravljajo preizkušnjo 
premagovanja ovir na več posameznih ali sklopih ovir, ki jih pred tekmovanjem postavi organizator, ovrednoti pa 
ocenjevalec. Vaje opravlja vsak team posamično čez vse ovire. 
Ovire so lahko naslednje ali po težavnosti tem podobne:  
Sklop ovir 
 Plazenje skozi ožino (rov) premer 50cm 
 Premikajoči most 
 Hoja po gredi z zaustavljanjem in obratom (višina do 2m) 
 Hoja po horizontalno položeni lestvi 
 Hoja po gradbeni mreži 
 Plezanje po lestvi na višino do 3m 
 Daljinski skok ali preskok naravne ovire v dolžini do 1.5m 
 Preskakovanje razmakov med gradbenimi elementi 
 Prečenje viseče gugalnice 
 Hoja preko različnih neprijetnih materialov 
 Prenos psa v transportni vreči  
 Usmerjanje na daljavo preko ovire 
   
 
 
 
 


