
ZAPISNIK 31. SESTANKA STROKOVNEGA SVETA ZA 

PRESKAKOVANJE OVIR 

Dne  15.5.2020 ob 17.00 uri na terasi CKŠ Celje na Lopati. 

Prisotni: začasni predsednik Andrej Kučer, Primož Rifelj, Tajda Bosio, Robi Skaza, Rok 

Vadnjal, Alenka Keršič, Mihael Kovačič, Robert Bombek,   

Vabljeni prisotni: predsednica KZS Polona Rifelj 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika zadnjega sestanka SSPO  

2. Določila glede izvedbe tekmovanj vezano na Odlok vlade o pogojih za organizacijo 

športnih tekmovanj v obdobju obvladovanja epidemije Covid 19 

3. Korekcija propozicij v zvezi z odlokom in Koledar prireditev  

4. Razno  

 

Ad 1 

Sklep: Zapisnik SSPO z dne 265.2.2020 se soglasno potrdi. 

 

Ad 2 

Protokol izvedbe tekmovanj v obdobju obvladovanja epidemije Covid 19: 

Tekmovanja s odvijajo  brez prisotnosti gledalcev. 

Na vsakega  tekmovalca sta dovoljena dva spremljevalca. 

Upoštevati je potrebno navodila NJZ glede ohranjanja zadostne distance 1,5 m, higiene,itd,  v 

ogrevalnih prostorih, parkiriščih, hlevih. 

Organizatorji  v vabilu navede dovoljeno število tekmovalcev v ogrevalnih prostorih (en 

tekmovalec na  200m2).  Toliko je tudi dovoljeno število na tleh prisotnih oseb. Na vsaki 

ogrevalni zapreki sta lahko istočasno le dve osebi. 

Organizator poskrbi za razkužilo v ogrevalnem prostoru. 

V pokritih ogrevalnih prostorih je za vse na tleh prisotne osebe obvezna maska in rokavice,  

na odprtih ogrevalnih prostorih so za na tleh prisotne osebe  obvezne rokavice.  

Jahači, ki ogrevajo, maske ne potrebujejo. 

Priporoča se organizatorju, da na vhodu v ogrevalni prostor preskrbi monitor za objavo 

aktualne liste dovoljenih prisotnih v ogrevalnem prostoru. 

Organizator lahko skupaj s sodniškim zborom sistem prilagodi. 

 

Ad 3 

Dodatek propozicijam 2020 – spremembe in priporočila v času ukrepov v obdobju 

obvladovanja epidemije Covid 19: 

Stroški uradnih oseb (sodniki, oblikovalci, računalničar, časomerilec) se zmanjšajo za 25%. 

Vse denarne nagrade se znižajo za 25%, denarni sklad za Amaterski pokal se ukine. 

Prijavnina za enodnevno tekmovanje je 10 eur, za večdnevno 15 eur,  štartnine ostanejo 

nespremenjene. 

Podelitve častnih nagrad po končani tekmi ni, končno razvrstitev plasiranih se objavi po 

mikrofonu. 

Podpisovanje na štartne liste na samem tekmovanju ni več možno, tekmovalci naj to opravijo 

preko pravočasno preko prijavnega sistema.    

Prve tri razvrščene v pokalnih tekmah za vse kategorije se objavi po tekmovanju na spletni 

strani KZS pod aktualno.   



Koledar prireditev,  trenutno objavljen na spletni strani, se pobriše in se objavi nov, takoj ko 

bodo klubi prijavili tekmovanja.  

S tekmovanji bi se lahko pričelo v drugi polovici junija.  

Masters pokal Slovenije se letos ne izvede. 

Predvidenih je ca 6 pokalnih tekem, vključno z DP za mlade konje,  organizatorji do konca 

tedna vskladijo termine in jih sporočijo na KZS, da se vnesejo v koledar. 

Termin DP se prestavi na september, predvidena lokacija je Lipica, s katero se skuša 

dogovoriti tudi za organizacije pokalne tekme v juliju na prvotni termin DP. 

Višine parkurjev za posamezne kategorije se ne spremenijo . 

Tekma ml.mladinci 1.05 m zaprta-  skupen ogled za 1.10 m. 

Tekma mladinci 1.25 m zaprta – skupen ogled za 1.30 m 

Tekma mladi jahači 1.35 zaprta – skupen ogled za 1.40 m. 

 

                                                                  Ad 4 

Na vprašanje R.Bombka glede reprezantance Ga.Polona Rifelj navzoče seznani, da sta FEI in 

EEF odpovedali vse šampionate v letu 2020, ev . se bo izvedel le šampionat za otroke, v 

kolikor bodo odprte meje. 

Dokončen sklep glede organizacije BKŠ  v Zagrebu bo dorečen 28.maja, kot pa je 

informirana s strani Hrvaške zveze, obstaja le malo verjetnosti za izvedbo. 

SS potrdi predlog sklepa SKA  

V ogrevalnem prostoru na tekmovanjih v preskakovanju ovir lahko trenira: 

Strokovni delavec 1: 

Na tekmovanju lahko trenirajo samo tekmovalce nad 18 let, mlajše jahače do 18.leta lahko v 

ogrevalnem prostoru trenira le Strokovni delavec 2. 

Na tekmovanjih lahko Strokovni delavec 1 trenira: 

- na šolskih tekmovanjih (Pokal šol jahanja) do kategorije E1 (60cm) 

- na ostalih tekmovanjih do kategorije vključno E2 (80cm), v primeru da ima vsaj L licenco za 

preskakovanje ovir 

- do kategorije A2 (110cm), če ima vsaj M licenco za preskakovanje ovir in vse kategorije, če 

ima S licenco 

Strokovni delavci 1 z M in S tekmovalno licenco v preskakovanju ovir lahko trenirajo pod 

temi pogoji do prvega razpisanega usposabljanja za napredovanje v naziv Strokovni delavec 

2. V kolikor se strokovni delavec 1 na usposabljanje ne prijavi, kljub izpolnjevanju pogojev, 

lahko v prihodnje v padoku trenira le do A2 (110cm).  

Strokovni delavec 2: 

- ogrevalnem prostoru lahko trenira vse kategorije. 

 

 

Zapisnikar               Namestnik predsednika SSPO 

Alenka Keršič        Andrej Kučer 

 

 

 


