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Ad 1 
 
Odpre se razprava glede prošnje tekmovalke Vanje Babič, da bi smela jahati na dresurnih 
tekmovanjih v Sloveniji namesto podkev s čevlji. Vsi člani SS so enotni, da na finalu Pokala 
Slovenije ter Državnem prvenstvu tega ni moč dopustiti. FEI pravilnik za dresuro uporabo 
takšnih čevljev prepoveduje, v tujih državah pa imajo različno ureditev. Ker se mnenja članov 
SS o smotrnosti dovoljenja uporabe takih čevljev razlikujejo, Markunova predlaga glasovanje. 
Ker so glasovi deljeni se pokliče se tudi odsotno Rojčevo in se ji omogoči glasovanje preko 
telefona. 
 
Sklep: uporaba čevljev namesto podkev (horseboots) na konju na tekmovanjih v 
dresurnem jahanju v Sloveniji se ne dovoli. Sklep je bil sprejet s 4 glasovi za in 3 proti. 
 
 

Ad 2 
 
Splošne propozicije 
 
Točka 2 se dopolni z besedilom: 
»Teoretični del (poznavanje pravilnika), praktični del: zadovoljivo jahanje naloge kategorije A??? – 
ocena najmanj 58%.,pri nalogi s skupno oceno najmanj 6,0. Po uspešno opravljenem izpitu kandidat 
lahko pridobi E tekmovalno licenco, s katero lahko nastopa 
samo na tekmah kat. A???. Tekmovalno licenco A si pridobi, ko dvakrat zaključi tekmo kategorije 
A??? z oceno najmanj 60% oziroma 6,3 točke pri nalogah s skupno oceno. Izpit za pridobitev E 
licence lahko kandidati opravljajo pred sodnikom in učiteljem/trenerjem ali na tekmovanju v 
kategoriji, ki je predpisana za pridobitev licence. V tem primeru mora lahko kandidat opraviti 
teoretični del izpita pred tekmo ali najkasneje 1 mesec po zaključku tekmovanja, na katerem je opravil 
praktični del.« 
 
Peterlinovo se zadolži, da do naslednjega sestanka SS pregleda, katere A naloge bi bile primerne za 
pridobitev E licence. 
 
Točka 3 se v delu, ki govori o prijavah na tekmovanja, razpisana po koledarju FEI, spremeni tako, da 
se procent, ki je potreben za kvalifikacijo za CDI tekmovanje poviša na 62%. 
Doda se besedilo: 



»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. Za kvalifikacije velja tudi končna ocena nad 62%, 
ki je osvojena na tekmovanju v kategoriji, za katero se delajo kvalifikacije. Kvalifikacija velja eno leto 
od pridobitve.  
Kvalifikacija za CDIYH tekmovanja se za 4 letne konje opravlja v kategoriji A, za 5 letne konje v 
kategoriji LM in za 6 letne konje v kategoriji M.« 
 
Točka 4 se v delu, ki govori o CDND tekmovanjih popravi tako, da se glasi: 
»CDND – rezultati teh tekmovanj se vodijo na KZS in se upoštevajo za napredovanje licenc. 
Kategorije so odprte. Pravico nastopa imajo tekmovalci z licenco in v posebej predpisani A kategoriji 
tisti, ki želijo licenco opravljati na tekmovanju. Konji morajo biti registrirani na KZS. Organizatorji 
propozicije odobrene s strani KZS razpošljejo klubom vsaj 30 dni pred tekmo. Računalniška obdelava 
ni obvezna, vendar je organizator dolžan poskrbeti, da se rezultati tekmovanja s podpisom predsednika 
sodniškega zbora, v roku 7 dni po zaključku tekmovanja posredujejo na KZS. Dva sodnika, najmanj 
en državni.« 
 
Nadalje se besedilo popravi tako, da se glasi: 
»Neregistrirani konji in nelicencirani tekmovalci, razen tistih, ki želijo na tekmovanju opravljati E 
licenco, nimajo pravice nastopanja, tudi ne izven konkurence.« 
 
Črta se stavek: 
»Poleg razpisanih uradnih tekmovanj so dovoljeni treningi, kjer lahko nastopajo tekmovalci iz več 
klubov, brez razvrstitve in brez kakršnihkoli nagrad.« 
 
Nadalje se besedilo popravi tako, da se glasi: 
»Tekmovalni klubi iz katerih nastopajo tekmovalci v dresurnem jahanju so v tekoči tekmovalni sezoni 
dolžni organizirati minimalno en turnir v dresurnem jahanju katerekoli kategorije.« 
 
Točka 7 se popravi tako, da se zadnji odstavek uskladi s Pravilnikom o sodnikih in se glasi: 
»V sodniški zbor za posamezno tekmovanje potrdi Komisija sodnikov za dresurno jahanje pri Zboru 
sodnikov 1(enega) sodnika –zaradi vključevanja novih sodnikov, 2 (dva) ali več pa jih predlaga 
organizator. Sodnike za DP in Pokalne tekme delegira Komisija sodnikov za dresurno jahanje pri 
Zboru sodnikov.v soglasju (po dogovoru) z organizatorjem« 
 

Točka 9 se spremeni tako, da se stavek, ki se začne z Na tekmah A nivoja… dopolni tako, da se glasi: 
»Na tekmah A nivoja je podelitev posebej za tekmovalce z A licenco in posebej za ostale tekmovalce. 
Posebna podelitev se izvrši, če so v vsaki kategoriji uvrščeni vsaj trije tekmovalci, sicer je podelitev 
skupna za vse.« 
 
Prvi stavek točke 13 se dopolni tako, da se glasi: 
»Konj lahko štarta največ dvakrat na tekmovalni dan, od tega samo enkrat v kategoriji S.« 
 
Pri točki 14 se na koncu doda stavek: 
» Podsedelnica je lahko bele, krem ali črne barve.« 
 
Točka 15 se spremeni tako, da se drugi odstavek glasi: 
»Za vse kategorije je priporočljiva uporaba tritočkovne čelade v ogrevalnem prostoru (priporočilo 
FEI). Obvezna pa je za otroke, mladince in vse jahače mladih konj na tekmi za mlade konje.« 
 
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
» Za vse kategorije na turnirjih CDNA, CDNB in CDNC…(ostanek odstavka ostane enak)…jahači do 
15. leta in vsi jahači mladih konj na tekmi za mlade konje morajo nositi zaščitno tritočkovno čelado. 
Na turnirjih CDND zadošča majica, srajca ali pulover svetle barve, jahalne hlače (lahko tudi jodphur) 



katerekoli barve ter gladki usnjeni čapsi iz trdega usnja. Jahači do 15 leta in vsi jahači mladih konj na 
tekmah za mlade konje morajo nositi zaščitno tritočkovno čelado.« 
 
 
Točka 17 se v drugem odstavku spremeni tako, da se glasi: 
»Za tekmovanja po koledarju FEI in za končni plasman v skupini WDC se točke z doseženim 
rezultatom 60%  in več, podvojijo (pri WDC se posamezne tekme ne točkujejo). V nalogah Grand 
Prix, Grand Prix Special in Grand Prix Freestyle po koledarju FEI pa se točke z doseženim rezultatom 
60% in več, potrojijo.« 
Tretji odstavek se dopolni tako, da se glasi: 
»Tekmovalci, ki se udeležujejo nacionalnih tekmovanj v tujini, so dolžni v roku 7 dni na KZS 
predložiti protokole in rezultate, o njihovi adekvatnosti pa odloča eden od državnih sodnikov, članov 
trenutnega SSDJ. Če rezultati niso pravočasno in pravilno predloženi, ne štejejo v točkovanje.« 
 
Tabela TOČKOVANJE se dopolni tako, da se pod kategorijo A doda napis 4 letni konj, pod kategorijo 
LM napis 5 letni konji in pod kategorijo M napis 6 letni konji. Dopiše se opomba, da posebno 
točkovanje za mlade konje velja le na tekmah, ki so razpisane posebej za mlade konje. 
 
 
Propozicije za državno prvenstvo 
 
Točka 4 se spremeni tako, da so naloge, ki štejejo za ekipni plasman: 

- otroci: A8 (FEI otroci uvodna naloga) 
- mladinci: A6 (FEI WDC začetna naloga) 
- mladi jahači: LM3 (FEI poniji posamična naloga) 
- člani: M3 (FEI mladinci posamična naloga) 

 
Pri nalogah, ki štejejo za individualni plasman se pri članih se zapis spremeni tako, da se glasi: 
»v nalogi FEI Grand Prix (GP2_09). Če se v to nalogo do roka prijav ne prijavijo vsaj 3 tekmovalci, za 
DP šteje naloga FEI Prix St. Georges (S2_09), v kateri nastopijo vsi prijavljeni tekmovalci z ustrezno 
licenco. Če sta izpeljani obe kategoriji, se ti dve navezujeta.« 
 
Tabela za člane se popravi tako, da se črta vse zapise, ki vsebujejo Intermediare I. in se glasi: 
 
Naloga FEI Grand Prix in so zbrali več ali enako 60% 
Naloga FEI St.Georg in so zbrali več ali enako 60% 
Naloga FEI Grand Prix in so zbrali manj kot 60% 
Naloga FEI St.Georg in so zbrali manj kot 60% 
 
 
Propozicije za Pokal Slovenije 
 
Markunova meni, da bi bilo potrebno naloge zamenjati. Naloga LM2 je zelo težka naloga posebej za 
velike konje – serpentina s 6 zavoji. Predlaga, da bi spremembe nalog obravnavali na naslednjem 
sestanku, do takrat pa naj vsak razmisli, katere naloge bi bile primerne. 
 
Predzadnjemu odstavku točke 9 se doda stavek: 
»V primeru enakega končnega seštevka točk prevlada ocena iz Kür-a.« 
 
Tabela se pri otrocih spremeni tako, da se črta besedilo pod napisom Otroci in v naslednji vrstici 
obstoječe besedilo nadomesti z besedilom: »po uvrstitvi«. 
 
Naslednji sestanek SS bo 10.1.2011 ob 18. uri. 
 
Zaključeno ob 20.45. 



 
 
Predsednica SS za dresuro        Zapisala 
Dora Markun          Saša Sedlar 


