Upravni odbor Konjeniške zveze Slovenije (UO KZS) je na osnovi 22. člena Statuta KZS, na
seji dne 21.2.2013 sprejel, na seji dne 4.9.2013, 17.12.2013, 23.12.2014 in 9.3.2017 pa
spremenil naslednji
PRAVILNIK O POVRAČILU STROŠKOV
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Konjeniška zveza Slovenije (KZS) bo v tekočem letu tekmovalcem, ki bodo dosegli rezultate
po kriterijih, navedenih v tem pravilniku, povrnila stroške startnine (entry fee) in prevoza za
tekmovanje, na katerem bodo dosegli določen rezultat.
Maksimalna razdalja tekmovališča od kraja izhodišča je 1000km (v eno smer). Če se želijo
tekmovalci udeležiti tekmovanja, ki je od kraja izhodišča oddaljeno več kot 1000km, dobijo
ob doseganju zahtevanega rezultata povrnjene stroške zgolj za maksimalno razdaljo, višek pa
je njihov strošek, ki se ne vrača.
Stroški prevoza se vračajo po ceni dizel goriva, ki velja v Sloveniji na dan opravljanja
obračuna.
2. člen
Tekmovalec, ki je dosegel rezultat po kriterijih, določenih v tem pravilniku, ali klub za
katerega ta tekmovalec tekmuje, je dolžan KZS o tem obvestiti po elektronski pošti na naslov:
kzs@konj-zveza.si, z navedbo tekmovanja, ki se ga je udeležil in dokazom o izpolnjenih
kriterijih (natisnjena lista rezultatov), najkasneje v roku 15 dni po končanem tekmovanju, na
katerem je omenjeni rezultat dosegel. Navedeni 15-dnevni rok se podaljša za število dni, ko je
pisarna KZS zaprta.
Vloge za povračilo stroškov, ki bodo na KZS prispele kasneje, se ne bodo upoštevale.
3. člen
Pisarna KZS je dolžna v roku 3 delovnih dni posredovati rezultate vodstvu reprezentance oz.
selektorju posamezne discipline po elektronski pošti in o tem obvestiti tudi pošiljatelja.
Vodstvo reprezentance oziroma selektor posamezne discipline v roku 30 dni po zaključku
posameznega trimesečja na Upravni odbor KZS poda predlog za potrditev pravilno vloženih
in utemeljenih vlog za tekmovanja v posameznem trimesečju ter predlaga zneske izplačil po
potrjenih vlogah v celoti, oziroma sorazmerno v skupni višini predvidenega zneska za
posamezno četrtletje. Predlog se pošlje v pisarno KZS po elektronski pošti na naslov
kzs@konj-zveza.si. Pisarna je dolžna o podanem predlogu po elektronski pošti obvestiti
vlagatelje.
Kot kriterij za uvrstitev večdnevnih tekmovanj v posamezno trimesečje se šteje prvi uradni
dan tekmovanja. 4. člen
Upravni odbor KZS mora v roku 15 dni po prejemu predloga iz prejšnjega člena potrditi
pravilno vložene in utemeljene vloge in odobriti predlagana izplačila. Kakršnekoli nejasnosti
je dolžan razrešiti generalni sekretar zveze z vodstvom reprezentance oziroma selektorjem
posamezne discipline znotraj navedenega 15-dnevnega roka.
Odobrena izplačila morajo biti izplačana klubu tekmovalca, najkasneje 60. dan po zaključku
posameznega trimesečja. O nakazilu je KZS dolžna obvestiti tako klub kot tekmovalca, ki je
do povračila upravičen.
Izplačila se vršijo klubom, ki imajo poravnane vse obveznosti do KZS.

2. KRITERIJI ZA POVRAČILO STROŠKOV UDELEŽBE NA MEDNARODNIH
TEKMOV ANJIH
5. člen
a) Preskakovanje ovir
Člani - Startnino se povrne tekmovalcem, ki na tekmovanjih kategorije CSI**, CSI***,
CSI**** in CSI***** dosežejo rezultat največ 4 kazenske točke v tekmi za Grand Prix, ki
prinaša točke za svetovno jakostno lestvico, v osnovnem parkurju. Startnino se povrne
ekipam, ki so uvrščene na uradnem ekipnem tekmovanju.
Prav tako za povračilo stroškov šteje rezultat, s katerim tekmovalec po kriterijih FEI opravi
kvalifikacijo za udeležbo na EP, SP ali Olimpijskih igrah ali kadar rezultat ustreza kriterijem
za pridobitev mednarodne kategorizacije po pravilih OKS.
Strošek goriva se povrne tekmovalcem, ki na tekmovanjih kategorije CSI**W, CSI***W,
CSI****W in CSI*****W dosežejo rezultat največ 4 kazenske točke v tekmi za Grand Prix,
ki prinaša točke za svetovno jakostno lestvico, v osnovnem parkurju, v višini 20 l/100 km na
vsaka začeta dva konja posameznega tekmovalca.
U25- Štartnina se povrne tekmovalcem, ki na tekmovanjih kategorije CSI U25A, ki dosežejo
rezultat največ 4 kazenske točke v tekmi za Grand Prix, ter na vseh GP tekmovanjih, ki
štejejo za Longines rankings.
U21- Štartnina se povrne tekmovalcem, ki na tekmovanjih kategorije CSI U25A, CSIY in
CSIOY, ki dosežejo rezultat največ 4 kazenske točke v tekmi za Grand Prix, Pokalu narodov,
ter na vseh GP tekmovanjih, ki štejejo za Longines rankings, ter na vseh tekmovanjh, ki
štejejo kot kvalifikacijska tekmovanja za EP.
U18- Štartnina se povrne tekmovalcem, ki na tekmovanjih kategorije CSI J-A, U25, CSIJ in
CSIOJ, ki dosežejo rezultat največ 4 kazenske točke v tekmi za Grand Prix, Pokalu narodov,
ter na vseh GP tekmovanjih, ki štejejo za Longines rankings, ter na vseh tekmovanjh, ki
štejejo kot kvalifikacijska tekmovanja za EP.
U14- Štartnina se povrne tekmovalcem, ki na tekmovanjih kategorije CSI CH-A dosežejo
rezultat največ 4 kazenske točke v tekmi za Grand Prix ali Pokal narodov, ter na vseh
tekmovanjh, ki štejejo kot kvalifikacijska tekmovanja za EP.

Tekmovalcem, katerekoli kategorije, udeležencem Svetovnega ali Evropskega prvenstva, ki
so izpolnili s strani KZS predpisane kvalifikacije in jih je na predlog selektorja potrdil
strokovni svet za preskakovanje ovir, KZS plača startnino in strošek za gorivo 20 l/100 km po
konju, ne glede na dosežen rezultat. Za Olimpijske igre, Sredozemske igre in Balkansko
prvenstvo, mora Upravni odbor KZS, v letu pred posameznim tekmovanjem, sprejeti sklep o
udeležbi na posameznem tekmovanju ter sprejeti sklep o višini sredstev, ki jih bo KZS
namenila za povračilo stroškov udeležencem na posameznem tekmovanju in sprejeti pogoje
za udeležbo na le tem.
b) Dresurno jahanje
6. člen
Tekmovalcem članom se povrne štartnina (entry fee) za udeležbo na tekmovanju CDI, CDIO,

CDIW za tekmo v kateri je tekmovalec dosegel najmanj 62% možnih točk.
Juniorjem in mladim jahačem se povrne štartnina (entry fee) za udeležbo na tekmovanju
CDIJ, CDIOJ, CDIY, CDIOY za dosežen rezultat najmanj 60% možnih točk.
Tekmovalcem katerekoli starostne kategorije, ki se udeležijo Svetovnega ali Evropskega
prvenstva, KZS plača štartnino in strošek za gorivo 20 l/100 km po konju, ne glede na
dosežen rezultat. Kadar navedeni rezultat doseže več tekmovalcev na istem Evropskem
prvenstvu, se strošek za gorivo plača samo enkrat in se razdeli med tekmovalce, saj imajo ti
možnost potovati s skupnim transporterjem.
Za Olimpijske igre, Sredozemske igre in Balkansko prvenstvo Upravni odbor KZS najkasneje
1 mesec pred tekmovanjem sprejme sklep o kriterijih za povračilu stroškov tekmovalcem, ki
se bodo takšnega tekmovanja udeležili.
c) Endurance
7. člen
Tekmovalcem, ki se udeležijo mednarodnih tekem na nivoju CEI* ali več in CEIO in uspešno
zaključijo tekmovanje v prvi tretjini ali če so omenjen rezultat dosegli kot ekipa, se povrnejo
stroški štartnine. Štartnino se povrne tudi tekmovalcem, ki se na tekmovanjih Alpe Adria Cup
uvrstijo na prvo mesto v kategoriji 90km.
d) Eventing
8. člen
Tekmovalcem, ki se udeležijo mednarodnih tekem na nivoju CCI* ali več in uspešno
zaključijo tekmovanje v prvi tretjini, se povrnejo stroški štartnine. Štartnino se povrne tudi
tekmovalcem v vseh starostnih skupina, ki na tekmovanjih kategorije Alpe Adria Eventing
Cup ali višjih, ki se uvrstijo na prvo mesto v težavnostni tekmi 2, 3 ,4 v osnovnem parkurju
ali eni tekmi za ekipe.
e) Vožnja vpreg
9. člen
Štartnina se povrne tekmovalcem, ki na tekmovanjih kategorije CAI-O, CAI-W ali višjih v
dresuri dosežejo 65% možnih točk in uspešno zaključijo maraton ter stožce.
Tekmovalcem katerekoli kategorije, ki se udeležijo Svetovnega ali Evropskega prvenstva,
KZS plača štartnino ne glede na dosežen rezultat. Za uvrstitev do vključno 5. mesta, se
tekmovalcem povrne tudi strošek za gorivo (določena poraba 20 l/100km za transporter ali 12
l/100km za prikolico).
III. KONČNA DOLOČILA
10. člen
Ko ta Pravilnik potrdi UO KZS, prenehajo veljati vsi sklepi strokovnih svetov glede povračila
stroškov tekmovalcem, sprejeti do datuma začetka veljavnosti tega pravilnika.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu na UO KZS.
Predsednik KZS

