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PASJE RAZSTAVE Vir: https://kuzek.si/pasje-razstave/ 

 

Razmišljate, da bi se s svojim psom preizkusili na pasjih razstavah? Zakaj pa ne, zakaj 

nebi svojega velikega prijatelja, če ocenjujete, da je zelo blizu standardu, pokazali v 

najlepši luči?  

Pasje razstave so zlasti za vzreditelje pasemskih psov skoraj nujni dogodki. Psi morajo 

ustrezati standardu določene pasme glede višine, dlake, barve, splošne telesne 

zgradbe in značaja. Pes, ki tem zahtevam ne ustreza, tudi ne dobi vzrejnega 

dovoljenja. Psi z odličnimi razstavnimi ocenami in številnimi šampionskimi naslovi so 

blizu ideala pasme (kar seveda ni izključni kriterij za kakovost psa!), njihovi mladiči pa 

so nato bolj zaželeni in cenjeni. Pasje razstave so tako tudi velika reklamna poteza, s 

katero vzreditelj širi glas o svoji psarni in o odličnih psih, s katerimi se ponaša. 

 

RING DRESURA Vir: http://www.kd-trbovlje.com/ring_dresura.html 

 

Za to, da nastopimo oziroma tekmujemo na pasji razstavi pa so potrebne priprave 

vodnika in psa ter nekaj znanja. Vse to lahko strnimo v besedici »ring dresura«. Ring 

dresura ali dresura za tekmovanje v lepoti je poseben način dresure, ki naj bi ga vsaj 

v osnovi osvojili pred prvo razstavo.  Na pasji razstavi morata lastnik in pes prikazati 

pravilno razstavno držo – stojo psa, ki je specifična za posamezno pasmo (manjše 

pasme je treba znati predstaviti tudi na razstavni mizi), gibanje oziroma tek v 

razstavnem krogu, gibanje v liniji gor-dol,  prikaz zobovja ter ugriza ipd. Osvojeno 

znanje je treba ponavljati tudi kasneje.  

 

Razstavljanje psa ni preprosta zadeva. Treba je osvojiti osnove in si nabirati izkušnje. 

Zadeva je težja, kot se zdi, je zahtevna za vodnika in za psa. Na prvi razstavi je čutiti 

nekaj treme, nervoze, zmedenosti in neuspeh je lahko hitro tu. Temu lahko sledi 

razočaranje ter nezadovoljstvo, če pes dobi slabo oceno. Zgodi se, da zaradi prvega 

neuspeha kdo po krivici prida razstavam negativno konotacijo, češ, da gre zgolj za 

nenaravno paradiranje in postavljanje psa v razstavnem ringu, kar je nepotrebno in za 

psa neprijetno. Pa ni čisto tako. Morda je bil pes zaradi neizkušenosti slabo pripravljen, 
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čeprav je na njem vse, kot mora biti, morda je bil nervozen, ker je preko razstavne 

vrvice začutil negotovost vodnika, morda je slabo socializiran in ga vrvež in drugi psi 

motijo… 

 

Da se temu izognemo, svetujemo, da se udeležite tečaja ring dresure, kjer se naučite 

pravilnega obnašanja v razstavnem krogu, pravilnega pristopa ter ravnanja s svojim 

psom. Za dober nastop je potrebno vztrajno učenje in trening, zato je uspešen nastop 

v ringu pravzaprav končni rezultat dolgih mesecev učenja in priprav. Tekmovanje je 

resno delo. 

 

 

GREMO NA RAZSTAVO 

 

Za pasjo razstavo potrebujemo: 

 

 prijavo psa na razstavo oz. potrdilo organizatorja razstave o prijavi, 

 originalni rodovnik, 

 knjižico o cepljenju, 

 nosilko kataloške številke za vodnika, 

 razstavni povodec, 

 pribor krtač in glavnikov, 

 posodo za vodo, 

 vrečke za iztrebke, 

 priboljške, 

 kletko (če je nimate pa vsaj odejo, na kateri bo pes ležal), 

 mizo (ni nujna, je pa zelo priporočljiva) 

 

Na prireditveni prostor pridite vsaj uro do dve pred pričakovanim nastopom, da 

dvignete papirje, najdete prostor, kjer boste postavili mizo za psa in stole, se morda 

preoblekli ipd. 

 

Preden se prične tekmovanje, je ring običajno prazen. Izkoristite to priliko in napravite 

s psom nekaj krogov in poz, tako, da se pes navadi oz. da dojame, kaj od njega želite. 
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Z njim se tudi sprehodite po prireditvenem prostoru, da se vsaj malce privadi na 

živahno okolje, bodite ob tem veseli, malo se poigrajte, mu dajte kakšen dober 

priboljšek. In poskrbite, da bo prej opravil malo in veliko potrebo. Če pa se ta nesreča 

zgodi v ringu, kar se lahko, morate kakec takoj pobrati (vrečko imejte vselej pri sebi) in 

potem, brez vznemirjanja in kot da se ni zgodilo nič nadaljujte nastop v ringu. 

 

Predno vas pokličejo v ring, psa uredite. Pravzaprav morate psa, če ni ravno 

kratkodlaka pasma, pripraviti na razstavo že mnogo prej. Pri šnavcerjih, kot pri vseh 

pasmah z žimasto dlako, mora biti dlaka mesece pravilno vzdrževana, pes pa dodatno 

pravilno oblikovan ter urejen s škarjami in strižnikom vsaj z do 10 dni pred razstavo (to 

pomeni, da je dlaka ravno pravšnja, linije med britimi in trimanimi deli dodelane, da so 

prehodi lepo urejeni in da se morebitne »luknje«, ki so nastale po smoli pri britju ali 

trimanju, zarasejo in ne bodo tako očitne). Priprava dlake pred nastopom vam bo 

vseeno vzela vsaj četrt ure, saj mora biti pes temeljito razčesan in urejen, da bo kar 

najboljši v pravem trenutku. S tem psa tudi umirjate, saj čuti vašo bližino med toliko 

drugimi nepoznanimi psi.  

 

Ko vodja kroga pokliče vašo kataloško številko ali razred, v katerega ste prijavljeni, psa 

peljete v krog oziroma ring po določeni poti, korak za korakom ali v teku (že prej si 

oglejte, kako vstopajo drugi). Psa v ringu vodite tako, da hodi ali teče v kasu (v ringu 

galopiranje psa ni nikoli dovoljeno!) ob vaši levi nogi. Vodite ga na kratkem povodcu 

tako, da bo vaša levica v komolcu tvorila pravi kot (višek razstavnega povodca stisnite 

v pest) in ga ne zategujete preveč (vsako zategovanje psa v ringu se lahko kaznuje z 

diskvalifikacijo). Vrvica mora biti ohlapna. Praviloma ga ves čas vodite ob levi nogi in 

hodite v nasprotni smeri urinega kazalca. Lahko ga vodite ob desni nogi, če tako 

zahteva sodnik (kar pa je malo verjetno). Glavno pravilo je, da je pes vselej med vami 

in sodnikom, da ga kot vodnik ne zakrivate, in ga sodnik lahko vidi v celoti.  

 

Ko privedete psa v ring, se ustavite cca. 2 m pred sodnikom, psa pa obrnite pravokotno 

nanj in ga postavite v pravilno stojo, praviloma obrnjenega z glavo v desno stran. Nikar 

ne ponujajte sodniku roko v pozdrav, temveč vljudno pozdravite in odgovorite na 

vprašanja, ki vam jih bo postavil (npr. koliko je pes star). Rokujte se samo, če vam bo 

roko ponudil sodnik. Potem pozorno in vestno sledite njegovim navodilom, zato je zelo 

pomembno, da ste ves čas pozorni na dvoje: kako delate s psom in kaj od vas pričakuje 
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sodnik. Ves čas morate vedeti, kaj sodnik od vas zahteva – bodisi z govorom ali 

gestami rok.  

 

Sodnik gleda in presoja, kako pes hodi, teče, opazuje gibanje nog ter tudi skladnost 

psa in vodnika. Postopek je pri enem sodniku povsem enak za vse pse, ki jih sodi, zato 

si vzemite pred svojim debutom nekaj časa in si poglejte celotno ocenjevanje nekaj 

psov, s čimer si boste zelo olajšali svoj nastop. 

 

Psi, ki se razstavljajo prvič, se pogostokrat v ringu zmedejo ob prisotnosti drugih psov, 

ki so v ringu hkrati (lahko je v razredu več psov hkrati). Za psa zna biti zelo moteče, ko 

vsi hkrati tečejo, zlasti, če pes teče za njim. To je pogosto neprijetno tudi za že izkušene 

razstavne pse. Lahko celo obstanejo in nočejo iti naprej ali pa nenaravno tečejo. V 

takšnem primeru morate psa oz. povodec malo potegniti, psa vzpodbuditi z odločnim, 

veselim ukazom in dobiti njegovo pozornost, sicer vas bo slab tek stal dobre ocene. 

 

Zalo pomembno je, da psa naučite, da pokaže zobe, ko se to od njega zahteva. Ne 

sme renčati na sodnika. Pri pregledu zobovja vam sodnik pokaže z levo in desno roko, 

kar vam pove, da morate psu odpreti usta tako, da lahko sodnik pogleda kompletno 

zobovje. Lahko pa sodnik pristopi in pogleda zobovje brez vaše pomoči. V začetku se 

psi upirajo in poskušajo izmakniti glavo. Dobro je, da ste z nogami tik ob psu, pomirite 

ga tudi z ogovarjanjem in božanjem. 

 

Sodnik bo tudi zahteval od vas, da psa pravilno postavite. Če je pes majhen, pokleknite 

zraven psa, če je pes večji, poleg njega vzravnano stojite (pes je bočno obrnjen proti 

sodniku). Prednje in zadnje noge naj bodo postavljene v liniji, pes gleda naprej. Prosto 

dlan (z drugo držite vrvico oz. razstavni povodec) lahko daste tudi pod trebuh oz. pod 

vrat, da ga umirite v razstavni drži. Da bi pes gledal naravnost, lahko vi ali nekdo iz 

publike pokaže kakšno igračko. Pes bo tako pogledal naravnost in postal pozoren. 

Vendar ne pretiravajte s klicanjem in piskanjem, saj ste lahko diskvalificirani.  

 

Psa morate vedno kontrolirati, tudi izven ringa. Ne sme biti nemiren, ne sme skakati, 

ne sme napadati drugega psa. Ne puščajte ga samega, vedno naj bo na povodcu. V 

primeru, da morate psa pustiti samega, vam predlagamo, da si nabavite kletko (res da 
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je malo večja investicija, vendar se splača), ali pa naj bo vedno še nekdo drug z vami, 

da vam psa popazi. 

 

Izkoristite razstave, ki jih prirejajo kinološka društva oz. Kinološka zveza, saj tam 

spoznate veliko ljubiteljev psov. Od njih se lahko naučite mnogo stvari o psih. V tem 

času bo tudi vaš pes spoznal druge pse, njegova zmedenost, razdraženost in strah 

bodo izginili. Zapomnite si tudi to, da se psi različnih spolov bolje razumejo. 

 

Ce je vam in psu tekma všeč, bosta imela oba veliko veselja. Poleg razburjenja ob 

uspehu, če se vaš pes dobro obnese, so tu še pravo prijateljstvo med lastniki psov na 

razstavah, vzburljivo vzdušje in prijateljska tekmovalnost. Če se boste pasje razstave 

resno lotili, si morate zapomniti, da se boste zabavali le, če ne boste dovolili, da bi vas 

neuspehi potrli.  

 

Tekmovanje je ostro in včasih se zdi, da ista peščica psov zmaga na vsaki razstavi. 

Veliko je odvisno od pasme psa, ki ste jo izbrali. Resnica pa je, da je mnogo težje 

dobivati nagrade s psom pasme, v kateri tekmuje veliko psov. Absolutno odličen pes 

mora biti takrat med več odličnimi pač še toliko boljši, da se dobro odreže. 
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OCENE IN NASLOVI 

 

Sodnik lahko podeli v vseh razredih, razen med mladici in najmlajšimi, naslednje 

ocene: odlično, prav dobro, dobro, zadostno.  

 

Odlično ocenjene pse v vseh razredih se razvrsti po posameznih mestih in po ocenah: 

odlično 1 - prvo mesto v razredu, odlično 2 - drugo mesto v razredu, odlično 3 - tretje 

mesto v razredu, odlično 4 - četrto mesto v razredu. 

 

Sodnik lahko podeli v razredu mladiči in razredu najmlajši naslednje opisne ocene: 

zelo perspektiven, perspektiven, manj perspektiven. 

 

Odlično ocenjenim psom lahko sodnik v ocenjevalnem krogu podeli naslednje naslove: 

CAC SLO, Rezervni CAC SLO, Prvak razreda mladih (PRM - JCAC), Prvak razreda 

veterani (V 1), Prvak pasme – BOB 
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POJASNILA 

 

PRM - ta naslov lahko podeli sodnik prvo uvrščenemu psu ali psici v razredu mladi z 

oceno odlično I. 

 

CAC SLO - ta naslov lahko podeli sodnik v razredu vmesni, odprti, delovni in prvaki, 

prvo uvrščenemu psu in psici z ocenami odlično I. 

 

Rezervni CAC SLO - ta naslov lahko podeli sodnik v razredu vmesni, odprti, delovni in 

prvaki, drugo uvrščenemu psu ali psici z ocenami odlično II. Ce CAC SLO ni podeljen, 

se ne more podeliti niti rezervni CAC SLO. 

 

CACIB SLO - na mednarodnih razstavah se za ta naslov potegujejo vsi psi in psice - 

ločeno po spolu, ki so prejeli naziv CAC SLO. 

 

Rezervni CACIB SLO - za ta naslov se potegujejo psi ali psice, ki so ostali v ringu in 

pes ali psica, ki je dobil R.CAC, iz tistega razreda, iz katerega je nosilec naslova CAC 

dobil CACIB. 

 

PRVAK RAZREDA VETERANI - ta naslov lahko podeli sodnik prvo uvrščenemu psu v 

razredu veterani z oceno odlično I. 

 

PRVAK PASME - BOB - za ta naslov se potegujejo psi in psice, ki so prejeli naslove 

CAC, Prvak razreda mladih in Prvak razreda veteranov - ( na mednarodni razstavi za 

ta naslov tekmujejo psi in psice, ki so prejeli naziv PRM, oba prejemnika CACIB naziva 

in naziv prvak razreda veteranov). 

 

 

 

 

 


