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ZAPISNIK 15.  SESTANKA STROKOVNEGA SVETA ZA DRESURNO JAHANJE KZS 

 

Torek, 19. 12. 2020 ob 18.00 (do 20.00), zoom sestanek. 

 

Prisotni: Dora Markun, Alenka Fetih, Barbara Begojev, Vital Trdan, Nastia Vrčkovnik, Staša 

Kosler 

 

Odsotni: Ladislav Fabris 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika sestanka SSDJ, z dne 30. 9.  2020 

2. Pregled, spremembe in potrditev propozicij v dresurnem jahanju za tekmovalno 

sezono 2021. 

 

 

Ad 1 

SKLEP ŠT. 1: Člani strokovnega sveta za dresuro soglasno potrdijo zapisnik sestanka z dne 

30. 9.  2020. 

 

Ad 2 

Člani SSDJ smo pregledali in vnesli spremembe v propozicije za dresurno jahanje v 

tekmovalni sezoni 2021. Dodali smo naslednje spremembe: 

1. LICENCE:  

 za pridobitev licence za dresurno jahanje mora jahač odjahati dresurno nalogo 

kategorije E z vsaj 60% 

 napredovanje: Tekmovalno licenco kategorije A si pridobi, kdor štirikrat 

zaključi tekmo kategorije E z rezultatom najmanj 62% oziroma oceno 6,0 pri 

nalogah s skupno oceno. 

http://www.konj-zveza.si/
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Tekmovalno licenco kategorije L si pridobi, kdor štirikrat zaključi tekmo 

kategorije A z rezultatom najmanj 62% oziroma oceno 6,3 pri nalogah s 

skupno oceno. (A7_18 ne velja za napredovanje) 

Tekmovalno licenco kategorije LM si pridobi, kdor štirikrat zaključi tekmo 

kategorije L z rezultatom najmanj 62% oziroma oceno 6,3 pri nalogah s 

skupno oceno. (LM4_18 ne velja za napredovanje).  

Pogoji za napredovnje v kategoriji M in S ostanejo enaki. 

 

2. PRIJAVE NA TEKMOVANJA RAZPISANA NA KOLEDARJU FEI: 

Kvalifikacijska norma za člane je rezultat 64% doseženih točk. Kot kvalifikacija se 
prizna tudi rezultat 64% doseženih 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 v tekočem letu. Za 7 letne konje pa rezultat 64% 
doseženih točk. 
 
Kvalifikacijska norma za nastop na CDICh, CDIJ, CDIYR, CDIP, CPEDI  je rezultat 64% 
doseženih točk na zgoraj navedeni način. 
Kvalifikacijska norma za nastop na Balkanskem prvenstvu je rezultat 62% doseženih 
točk za vse kategorije tekmovalcev in mora biti dosežena v dresurni nalogi, ki se jaha 
za ekipo. 

 

3. TEKMOVANJA IN TRENINGI 

Kategorizirajo se dresurni turnirji: 

 
 CDNA – pokalne tekme in DP, prijateljske tekme do GP 
 CDNB – prijateljski turnirji do vključno M nivoja ter tekme na skupno 

oceno. Turnir lahko sodita samo dva sodnika (od tega  mora biti en državni) 
kadar je prijavljenih 20 ali manj tekmovalcev in v kolikor  v kategoriji M 
nista prijavljena več kot dva tekmovalca sicer morajo biti trije sodniki.  

 CDNC – tekme do vključno kat. LM, izključno naloge na skupno 
oceno z 2 sodnikoma (od tega mora biti vsaj en državni). 

Startnine na CDNA tekmovanjih so 25 EUR, na CDNB tekmovanjih 20 EUR, na CDNC 

tekmovanjih pa 15 EUR.  

Članarina organizatorja na turnirjih CDNA znaša 2 EUR na start in pripada KZS. 

http://www.konj-zveza.si/
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4. SODNIŠKI ZBOR: 

Organizator nosi stroške sodnikov. Na tekmovalni dan, ko se vršijo CDNA, Pokalne 
tekme, Finale Pokala in DP nosi stroške enega sodnika  KZS. V primeru 45 startov in več 
v tekmovalnem dnevu mora  organizator zagotoviti dodatnega sodnika. 
 
Tekme na eno oceno in prijateljske turnirje CDNB lahko sodita samo dva sodnika, od 
tega mora biti vsaj  en državni (glej točko 4. CDNB turnir). 

 

5. OMEJITVE PRI STARTIH KONJ IN JAHAČEV 

V dresurni nalogi prosti program z glasbo KUR lahko starta konj samo enkrat v 

tekmovalnem dnevu z izjemo Finala Pokala, kjer lahko starta dvakrat, vendar prosta 

programa ne smeta biti enaka. 

 

6. OPREMA JAHAČA  

Zaščitna tritočkovna čelada je obvezna za vse tekmovalce v ogrevalnem in 

tekmovalnem prostoru. 

 

7. RUMENI KARTON IN OPOMIN 

OPOMIN 

Sankcija OPOMINA  se izreče odgovorni osebi (tekmovalcu, trenerju, lastniku 

konja….) za verbalne prekrške in tista dejanja pri katerih ni hujših fizičnih ali 

materialnih posledic za ljudi ali konje. Opomin se izreče tudi, kadar je z dejanjem 

posameznika ali Člana KZS kršen ugled KZS. 

 

8. ZVONEC/START 

Pri prostem programu z glasbo mora tekmovalec v 45 sekundah dati znak za začetek 
predvajanja glasbe in mora vstopiti v tekmovalni prostor v 30 sekundah od začetka 
predvajanja glasbe. 

9. TEKMOVANJE ZA NAJUSPEŠNEJŠEGA JAHAČA LETA V DRESURNEM JAHANJU 

Na Balkanskem prvenstvu se tekmovalcem z doseženim rezultatom 64% točke 
podvojijo. 

 

http://www.konj-zveza.si/


Konjeniška zveza Slovenije            Equestrian Federation of Slovenia 
Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana, E: kzs@konj-zveza.org, T: +386 1 43 47 264, www.konj-zveza.si 

 
 
 

4 

10. POKAL SLOVENIJE V DRESURNEM JAHANJU ZA OTROKE, MLADINCE, MLADE 

JAHAČE, ČLANE IN AMATERJE 2021 

Organizatorji tekmovanj Pokala Slovenije morajo zagotoviti nivoju pokalnega 

tekmovanja primerne pogoje. 

V konkurenco za Pokal Slovenije se razvrstijo tekmovalci, ki so dosegli vsaj 60%. 
 
Tekmovalcem se točke kvalifikacijskih tekem seštevajo in skupaj s točkami v Finalu 
tvorijo končni rezultat Pokala Slovenije. Štejejo rezultati vseh kvalifikacijskih tekem. 
 
Tekmovalci prejmejo častne nagrade (pokali, rozete) in eventualne denarne nagrade, ki 
jih podeljujejo organizatorji posameznih tekem. V končni razvrstitvi za Pokal Slovenije v 
posamezni konkurenci prejmejo trije najbolje uvrščeni tekmovalci pokale ali medalje in 
rozete  KZS. 
 
 
11. DRŽAVNO PRVENSTVO V DRESURNEM JAHANJU ZA OTROKE, MLADINCE, MLADE 

JAHAČE, OTROKE IN AMATERJE 2021 

           Medalje in rozete za prve tri plasirane tekmovalce in ekipe na DP podeljuje KZS. 

 

12. PRIPOROČILA IN DOLOČILA ORGANIZATORJEM TEKMOVANJ V DRESURNEM 

JAHANJU 

Hišica / podij mora biti dovolj velika za namestitev treh oseb, v vsaki tribuni 

vsaj 1 miza in trije stoli. 

 

 

 

SKLEP ŠT.2: Člani SSDJ soglasno potrdijo spremembe v propozicijah za dresurno jahanje za 

tekmovalno sezono 2021. 

 

 

Zapisala:        Predsednica SSDJ: 

Janja Ivančič                      Dora Markun 

 

http://www.konj-zveza.si/

