
Zadeva: Obvestilo v zvezi z nastankomZveze vlednih psov Slovenije

V teh dneh smo bili uradno obve5eeni o nastanku Zveze vlednih psov Slovenije. Ob teJ novici se
6utimo dolZni podati uradno ilavo, saj je Slovenski klub vodnikov vlednih psov, kot vsa prej5nja leta 5e
vedno edini 6lan vseh krovnih organizacij vlednih Sportov- IFSS, FISTC in ECF.

Clanstvo v teh organizacrlah smo si priborili skozi dolgo obdobje dela, sodelovanja na kongresih
posameznih krovnih organizacij in udeleZevanja na njihovih prvenstvih. V sodelovanju s sedanjim
Dru5tvom Sportnih psov Slovenije smo organizirali tako zimska kot letna tekmovanja, glede na
moZnosti in interese posameznikov in organizacij.

Akterji teh dveh dru5tev smo bili organizatorji Evropskega prvenstva dryland 2011 v Smledniku pod
okriljem FISTC in zimskega Evropskega prvenstva v sodelovanju z italijansko zvezo FIMSS in
evropsko zvezo ESDRA 2006 v Kranjski gori. lzvedli smo Stevilne tekme na drZavni ravni (Logarska
dolina, Rogla, Kranjska Gora, Logatec, Smlednik, Lodica ob Savinji, Hra5e). Na5i dlani se udeleZujejo
razlidnih evropskih in svetovnih prvenstev pod okriljem zgorl omenjenih organizacij.

Na tem mestu Zelimo izpostaviti glavni cilj na5ega kluba in posameznikov, kije omogoditi tekmovanje
na najvi5jem nivoju za na5e 6lane ter razvoj Sporta kot takega. Tudi letos imamo moZnost udeleZbe na
evropskem in svetovnem prvenstvu. Kvote ali pogojev udeleZbe na tem prvenstvu torej ne more
dolodati zveza s tekmo, kijo pripravlja.

Omenjena zveza v leto5njem letu namred organizira drZavno prvenstvo na podrodju vlednih psov,
katerega Slovenski klub vodnikov vlednih psov in Dru5tvo Sportnih psov Slovenije pod postavljenimi
pogoji ne moreta sprejeti kot veljavnega. '

Zvezo vlednih psov Slovenije sestavljajta dva kluba: KD Pointer in KD Polarius. Noben od teh dveh
klubov nima na podrodju vle6nih Sportov ne tradicije organizacije ne vodenja oz. izvalanja tega Sporta.
ee se v tem pogledu ozremo na njihove cilje, ki naj bi bili subsidiarni tudi na zveznem nivoju, se le ti
popolnoma razlikujejo od osnovnih ciljev krovnih svetovnih organizacij kot tudi vlednega Sporta kot
takega.
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