Upravni odbor Konjeniške zveze Slovenije (UO KZS) je na osnovi 22. člena Statuta KZS, na seji dne
5.4.2000 sprejel in na sejah dne 3.3.2009, 21.2.2013 in 21.10.2013 spremenil naslednji

PRAVILNIK O REPREZENTANCI RS

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik ureja medsebojna razmerja med Konjeniško zvezo Slovenije (v nadaljevanju: KZS),
vodstvom reprezentance oziroma selektorjem posamezne discipline, strokovnimi sveti in tekmovalci v
smislu skupnih interesov članov KZS.
S tem pravilnikom se določi tudi sistem izbora tekmovalcev državnih reprezentanc za vse starostne
kategorije (mlajši mladinci, mladinci, mlajši člani, člani).
2. člen
Vodstvo reprezentance oziroma selektor posamezne discipline predpiše kvalifikacije in opravi izbor
tekmovalcev državnih reprezentanc.
3. člen
Na predlog strokovnega sveta Upravni odbor KZS imenuje selektorja za štiriletno obdobje. Selektor si
izbere pomočnika po lastni izbiri. Selektor, pomočnik ter predsednik strokovnega sveta posamezne
discipline sestavljajo vodstvo reprezentance posamezne discipline. Če selektor za posamezno
disciplino ni imenovan, prevzame njegovo vlogo strokovni svet posamezne discipline.
Upravni odbor KZS lahko po lastni presoji ali na predlog strokovnega sveta, tudi odstavi selektorja.
4. člen
Strokovni sveti imenujejo za tekoče leto ali za posamezna tekmovanja vodje ekip, katerih pristojnosti
in obveznosti so opredeljene v splošnih predpisih FEI.

II. SPLOŠNA NAVODILA ZA KVALIFIKACIJE
Disciplina preskakovanje ovir:
5. člen
Kvalifikacijska tekmovanja in standarde za udeležbo reprezentance na tekmovanjih razpiše selektor v
skladu s programom za naslednjo sezono.
6. člen
Upravni odbor KZS je dolžan vodstvu reprezentance do 30. septembra tekočega leta pisno sporočiti
višino sredstev za članske in mladinske kategorije za naslednje leto.
7. člen
Vodstvo reprezentance v roku 30 dni po prejemu pisnega obvestila o višini sredstev iz prejšnjega člena
pripravi program za naslednjo leto in ga predstavi članom Upravnega odbora KZS.
8. člen
Upravni odbor KZS mora program iz prejšnjega člena uskladiti z vodstvom reprezentance ter ga
potrditi do 30. novembra tekočega leta.

Disciplina dresurno jahanje:
9. člen
Par jahač/konj, ki želi tekmovati na CDI, mora opraviti kvalifikacijo na nivoju ali v nalogi, kamor se
prijavlja. Opravljena kvalifikacija v posamezni nalogi pomeni prijavo v tej nalogi ali nižji.
Kvalifikacija mora biti opravljena najkasneje do datuma za dokončno prijavo na CDI. Kvalifikacija se
opravlja pred dvema sodnikoma, od katerih je eden mednarodni ali mednarodni sodnik kandidat,
drugi pa državni sodnik. V primeru, da ne mednarodnega sodnika ne mednarodnega sodnika
kandidata ni moč pravočasno dobiti, se kvalifikacija lahko opravlja pred dvema državnima
sodnikoma, ki ju določi Komisija sodnikov za dresurno jahanje pri Zboru sodnikov.
Kvalifikacijska norma je 62% doseženih točk, kot kvalifikacija se prizna tudi doseženih 62% točk v
enem tekmovanju predhodnega leta v Sloveniji in drugih državah EU oziroma v tekočem letu do
definitivnega roka prijav za posamezno tekmovanje.
Kvalifikacijska norma za CDIYH tekmovanja za 4, 5 in 6 letne konje po predpisanih nalogah FEI je
skupna ocena vsaj 7,0.
Kvalifikacijska norma za nastop na CDICh, CDIJ in CDIYR je 60% doseženih točk na zgoraj
navedeni način.
Disciplina endurance:
10. člen
Tekmovalci, kateri se nameravajo udeležiti tekem v tujini (CEI, CEIO), morajo:
- v tekočem ali preteklem letu v domačem prvenstvu uspešno opraviti vsaj eno tekmo iz katerekoli
hitrostne kategorije CEN,
- izpolnjevati pogoje, ki jih predpiše FEI,
- izpolnjevati pogoje za tekmovalce, ki jih predpiše organizator tekme v tujini,
- pridobiti soglasje strokovnega sveta za vzdržljivostno jahanje.
Disciplina vožnja vpreg:
11. člen
Voznik se za nastop v državni reprezentanci kvalificira, ko doseže predpisane pogoje za udeležbo na
Svetovnem prvenstvu ali za Evropsko prvenstvo v kategoriji v kateri namerava nastopiti (eno, dvo ali
štiripvrege) . Upoštevajo se rezultati predhodnega in tekočega leta.

III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČILA

12. člen
Zaradi naknadnega sprejema pravilnika, se za leto 2013 datum iz 6. člena tega pravilnika prestavi na
30. oktober.
13. člen
Ko ta Pravilnik potrdi UO KZS, preneha veljati Pravilnik o državni reprezentanci, ki ga je potrdil UO
KZS dne 21.2.2013.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu na UO KZS.
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