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1 Definicija in opis 

Tekme v vzdržljivostnem jahanju stremijo k temu, da pri jahaču razvijajo izkušnje, potrebe za 

ježo v naravi, soočanje s težavami na terenu, ter poznavanje konja predvsem, kar zadeva 

pravilno izbiro hodov in obremenitev. Tekmovanja so na progah dolžine 20 do 160 km z 

vmesnimi veterinarskimi pregledi in obveznimi počitki. Pri več dnevnih tekmah je lahko 

proga daljša. 

2 Tekmovalna proga 

Tekma se mora odvijati na označenih progah in sicer na razdaljah, kot jih določa 22. člen tega 

pravilnika za vsako kategorijo posebej. 

Izmerjeno dolžino proge je potrebno predhodno javiti tekmovalcem v razpisu posameznega 

tekmovanja. Tip terena in nakloni strmin morajo biti navedeni v programu tekmovanja. 

Največ 10 % proge sme potekati po poteh predvidenih za motorna vozila (FEI 818.3.), ki 

imajo bankine prehodne za konje. Najtežji del proge more biti v začetnih fazah proge (FEI 

818.).  

Cilj mora biti dovolj širok in omogočati več konjem hiter prihod v cilj, ne da bi se 

medsebojno ovirali. 

Proga je sestavljena iz več etap. Etapa je del proge od starta/pričetka do veterinarskih vrat oz. 

cilja.  

Etapa ne sme biti krajša od 20 km in ne daljša od 40 km.  

Posamezna  etapa  se ne sme ponavljati več kot trikrat v enem tekmovalnem 

dnevu. 

Za daljše proge mora biti določeno večje število različnih etap, ki so lahko različno dolge. 

O primernosti proge odloča tehnični delegat, ki opravlja pregled proge. 

Za dovolj širok prihod v cilj se smatra, če lahko več tekmovalcev hkrati v galopu prijaha v cilj 

in nemoteno ustavijo konja. Za to naj bo za te tekme zadnjih 500 m proge širokih vsaj 3 m, da 

je omogočeno tudi neovirano prehitevanje. V primeru večjega števila tekmovalcev mora biti 

ta del širši. 

 

3 Označitev proge 

Smer in potek jahanja mora biti označena z dobro vidnimi in pogostimi oznakami, in ne 

dopuščajo nobenega dvoma o nadaljevanju vzdolž proge.  

Oznake so lahko: zastavice, trakovi, smerokazi, talne oznake in drugo (FEI819). V kolikor so 

oznake barvne, imajo sledeči pomen: rdeča – desno,  bela – levo, rumena – smer se ohranja. 

Oznaka za razdaljo mora biti postavljena najmanj vsakih 10 km od starta in 1000 m pred 

veterinarskimi vrati ali ciljem. 
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Start in cilj vsakega dela tekmovalne proge (odseka) mora biti jasno in pravilno označena, 

Zemljevid proge mora dobiti vsak tekmovalec. Tekmovalci morajo biti seznanjeni s profilom 

proge in višinsko razliko. 

Tekmovalec mora celotno progo prejahati v smeri, ki je predvidena na zemljevidu proge. 

Kakršnokoli odstopanje od proge se mora popraviti in sicer iz mesta, kjer je tekmovalec 

zgrešil predpisano traso. Odstopanje od predvidene trase proge lahko privede do 

diskvalifikacije iz nadaljnjega tekmovanja. 

 

Proga se lahko označi na več načinov: s talnimi oznakami, s trakovi, smerokazi ali pa s 

kombinacijo različnih načinov. Pri označevanju je pomembno, da so te vidne za jahača, ki je 

v sedlu. Ne glede na način mora biti proga označena tako, da tekmovalcem ne dopusti 

dvomov o pravilni smeri. Zaželeno je, da dobijo tekmovalci profil proge ali, da je ta narisan 

na vidnem mestu. Posebej velja to za proge z večjimi vzponi in spusti. 

4 Kontrole 

Vzdolž proge so postavljene kontrolne točke za kontrolo prehoda tekmovalcev in veterinarske 

preglede. Kontrole morajo biti postavljene tako, da je tekmovalcem onemogočeno krajšanje 

proge.  

Kontrolne točke so lahko tekmovalcem znane ali pa tudi ne. 

 

Poleg kontrolnih točk lahko tekmovanje nadzirajo tudi mobilne ekipe. Poleg kontrolnih 

prehodov je pomembno, da ima organizator pregled nad dogajanjem na progi predvsem iz 

varnostnega vidika. Zato naj bi bila vsaj na vsakih 5 km dana možnost s proge javiti vodstvu 

tekmovanja o morebitni nesreči ali potrebi po pomoči.  

Možnost izvedbe pomoči na progi se izvede na več načinov: 

o neposredno radio zvezo, 

o s telefonom v naselju, če poteka proga skozi naselje ali v bližini 

o z mobilnimi telefoni, 

o na tekmah pravilnosti z mobilno ekipo, ki spremlja tekmovalce. 

Iz varnostnih razlogov je priporočljivo, da so kontrolne točke in morebitna mobilna ekipa 

opremljene s kompletom prve pomoči. 

5 Start 

Vsi tekmovalci ene kategorije startajo istočasno (skupinski start).  

Minimalno prijavljeno število tekmovalcev je tri (3) za posamezno kategorijo. V primeru, da 

so na dan tekme na startu manj kot trije tekmovalci v posamezni kategoriji, lahko tekmovalci 

preidejo v nižjo kategorijo. V kategoriji, kjer na startu ni minimalno število tekmovalcev, se 

točke za pokal Slovenije ne podelijo, uspešen nastop pa se šteje kot opravljena kvalifikacija. 
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6 Veterinarska kontrola konj 

Vzdržljivostne tekme predstavljajo preizkus vzdržljivosti in splošnega dobrega stanja konj, 

zato je glavna odgovornost sodniške komisije ta, da zagotovi podroben veterinarski nadzor na 

tekmi. Uradni veterinarji izvajajo izključno kontrolo nad vsem, kar zadeva zdravstveno stanje 

in dobro počutje vseh konj, ki sodelujejo na tekmovanju. 

Pregledi in analize, ki jih zahteva ta pravilnik, so določeni zaradi varovanja zdravja, varnosti 

in dobrega počutja konj, ki tekmujejo. Sodniška komisija potrdi odločitve uradnih 

veterinarjev, sprejetih v skladu s tem pravilnikom, še posebej pa odločitve o izločitvi iz 

nadaljnjega tekmovanja vsakega konja, ki po njihovem mnenju ne izpolnjuje pogojev za 

začetek ali nadaljevanje tekmovanja. Odločitve uradnih veterinarjev o izločitvi so dokončne 

in brez možnosti ugovora. Vzroki izločitve konja se vpišejo v veterinarski karton. 

V primeru težje poškodbe ali smrti konja med prvim in zadnjim pregledom konja, mora 

sodniška komisija sestaviti zapisnik o okoliščinah smrti in ga dostaviti Strokovnemu svetu za 

vzdržljivostna tekmovanja pri KZS. Sestavni del tega zapisnika mora biti veterinarski 

zapisnik o poškodbi ali poginu. 

V končno uvrstitev so lahko vključeni samo tisti konji, ki so uspešno opravili zahtevane 

preglede. 

Vse podatke, do katerih se je prišlo pri pregledih in analizah, je potrebno vnesti v osebni 

veterinarski karton, ki mora biti na razpolago za vse naslednje preglede in kontrole. 

Tekmovalci imajo pravico do vpogleda in prepisa podatkov, ki se tičejo njihovih konj. 

7 Kontrola in pregledi konj 

Predhodni pregled: ta pregled se opravi ob prihodu konj v hleve tekmovališča, opravi pa ga 

uradni veterinar. Glavni namen je ugotovitev identitete konja (potni list, dokumenti o 

registraciji, itd.), ter ugotovitev zdravstvenega stanja. O vseh dvomljivih primerih je potrebno 

obvestiti sodniško komisijo. Ta pregled se lahko opravi istočasno s prvim pregledom. 

Prvi pregled: ta pregled opravijo uradni veterinarji s sodniško komisijo. Praviloma se za 

tekme na čas prvi pregled opravlja dan pred tekmovanjem, v vsakem primeru pa najkasneje 

eno uro pred startom. Potek pregleda je naslednji: 

 Srčni utrip: konji z nenormalnim utripom so izločeni. 

 Dihanje: konji z nenormalnim dihalnim ritmom se izločijo. 

 Splošno stanje: temperatura, stanje sluznic in kapilarno polnjenje. Konje v slabem 

stanju se izloči. Vsako odstopanje od normale se zabeleži. 

 Nepravilnosti v hodu: konji, ki imajo nepravilen hod, viden tako v koraku, kot kasu 

v kakršnih koli pogojih in ki morebiti povzroča bolečino konju ali ogroža njegovo 

športno prihodnost, se izločijo. V kolikor nepravilnosti ni mogoče potrditi pri kasu 

pred uradnimi veterinarji, se dopušča možnost dvoma in se ga ne izloči. Vsaka 

nepravilnost v hodih se zabeleži v veterinarski karton. 

 Bolečine, odrgnine, rane: vsak jasen znak bolečega mesta, odrgnin ali ran na ustih, 

udih in telesu konja, kot tudi odrgnine trebušnega jermena ali sedla, se zabeleži. V 

kolikor je stanje konja takšno, da je resno ogroženo s tekmovanjem, se ga izloči. 

 Podkovanje:  konji so lahko jahani tudi nepodkovani, v kolikor so podkovani, 

morajo biti podkovani pravilno s podkvami primernimi za tekmo. Konji, ki so 

podkovani ali uporablja drugo opremo pri prvem veterinarskem pregledu, morajo biti 
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tudi pri ostalih, čeprav lahko pridejo skozi cilj brez ene ali več podkev. V takem 

primeru se na konju opravijo vsi veterinarski pregledi, nato lahko tekmovalec konja 

podkuje, in zatem v času obveznega počitka, se opravi še pregled hodov. Konj mora 

biti podkovan ali obut, tako kot na startu, tako tudi pred končnim veterinarskim 

pregledom. 

Naslednji – vmesni pregledi:  Vršijo se v veterinarskih vratih in med obveznimi počitki. 

Sodniška komisija je odgovorna za organizacijo teh pregledov, ki jih izvrši uradni veterinar. 

Ti pregledi se opravijo ob prihodu v veterinarska vrata najkasneje v času, kot to določa 

Pravilnik (v nadaljnjem besedilu: čas za pregled). Na ta pregled lahko pride največ dvakrat, 

vendar mora biti tudi drugi pregled v okviru predpisanega maksimalnega časa za vmesne 

veterinarske preglede. Pri vsakem konj je potrebno upoštevati veterinarski karton s podatki 

prvega pregleda. Pregled mora določiti sposobnost konja, da nadaljuje tekmo, še posebej pa:  

 Utrip in dihanje: konji, ki imajo po določenem času počitka utrip več kot določa 

Pravilnik ali, ki kažejo nenormalen utrip in/ali dihanje, se izločijo. Merjenje srčnega 

utripa se vrši pol minute z elektronskim merilcem utripa. 

 Splošno stanje: preverja se temperaturo, sluznice, kapilarno polnjenje. Konji, ki 

kažejo znake pretirane utrujenosti, vročinskega udara, kolike, mišičnih bolezni, močne 

dehidracije ali povešane temperature (nad 40°C) se izločijo. 

  Nepravilnosti v hodu: konji z nepravilnostmi v hodu, kot vzrok ali posledice 

bolečine, se izločijo. Kontrola hodov se izvede po kontroli srca in dihanja. Za 

morebitne nepravilnosti v hodu podajo mnenje vsi veterinarji na tekmi s tajnim 

glasovanjem. 

 Bolečine, odrgnine, rane: konji z znaki bolečin, odrgnin ali ran, že ugotovljenih pri 

prvem pregledu, ki so se med tekmo poslabšale ali so se pojavili novi znaki bolečin, 

odrgnin ali ran, ki bi se lahko poslabšale z nadaljnjo udeležbo, morajo biti izločeni. 

Končni pregled: Na končni pregled, ki se opravi najkasneje v predvidenem času za pregled 

po Pravilniku, se lahko konja pripelje le enkrat. Ta pregled izvedejo uradni veterinarji s 

sodniško komisijo na enak način kot ostale preglede med tekmo. Vsak konj mora biti 

pregledan upoštevaje njegov veterinarski karton.  

Pred odhodom s prizorišča: Na hitrostnih tekmah nad 80km oz. konju, ki ni opravil katerega 

od veterinarskih pregledov ali se ga zdravi je potrebno vedno pred odhodom pridobiti soglasje 

za odhod od uradnega veterinarja. 

 Dodatni pregledi: Dodatne preglede lahko sodniška komisija ali uradni veterinarji izvedejo 

na kateremkoli konju, kadarkoli med tekmo, po tekmi ali  pred odhodom konja iz kraja 

tekmovanja. Če se iz kakršnih koli razlogov izvede med tekmo dodatni pregled, se ta čas ne 

šteje v tekmo. 

V primeru odstopa med samo tekmo, mora tekmovalec obvestiti najbližjo kontrolno točko 

oz. sodniško komisijo. Konj, kateri je odstopil, mora biti pregledan s strani veterinarske 

komisije. 

Pri vmesnih pregledih se utrip meri z elektronskimi merilniki toliko časa, da utrip zadovolji 

kriterij za nadaljevanje tekme, vendar ne več kot eno minuto od trenutka, ko ga naprava prvič 

zazna. Pri končnem pregledu se utrip vedno meri eno minuto. V uradni rezultat se vpiše 

najnižji utrip, ki je bil zabeležen v času merjenja. 
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Za merjenje utripa se uporablja elektronska naprava vrste Polar Equine Healthchech
TM

 ali 

primerljiva, to je z elektronskim zaznavanjem srčnega utripa in pripadajočim 

prikazovalnikom. 

8 Postopek veterinarske kontrole med tekmo 

Veterinarski pregledi se lahko izvajajo na sledeča načina: 

Veterinarska vrata:  na progi se postavi veterinarska vrata, skozi katero gredo tekmovalci. 

Čas prihoda v veterinarska vrata (če so ta vrata postavljena na prireditvenem prostoru, je to 

čas 1. prihoda v cilj) se zabeleži in konj mora najkasneje v času za pregled pred veterinarsko 

komisijo. V tem času je lahko konj pregledan največ dvakrat, če za to obstaja objektivna 

časovna možnost. Obvezna je ponovna veterinarska kontrola na tekmah kategorije CEN B in 

več in sicer v času obveznega počitka, najmanj 25 minut po uspešno opravljenem 

veterinarskem pregledu, vsekakor pa pred startom v zaključni krog. Veterinar lahko po lastni 

presoji zahteva ponovni veterinarski pregled konja po uspešnem opravljenem pregledu. V 

vsakem primeru mora konj uspešno opraviti pregled srčnega utripa in dihanja v času za 

pregled, sicer mora biti izločen. Ob vsakem prihodu tekmovalca v cilj posameznega dela 

proge (etape) se izroči »karton časov« s katerimi tekmovalec pride na veterinarski pregled. 

Po uspešnem opravljenem pregledu posreduje karton časomerilcem. Konja, ki uspešno opravi 

pregled srčnega utripa in dihanja, se zadrži na obveznem počitku, kot ga določa Pravilnik 

(časovno trajajočem v razmerju s težavnostjo predhodnega dela proge), ki se začne v trenutku 

pristopa k delu. V kolikor se pregled ponavlja, velja čas zadnjega pristopa (dokončni vhodni 

čas). Med obveznim počitkom se izvede preostale veterinarske preglede, vključno s 

pregledom pravilnosti hodov. Tekmovalci se ob registraciji dokončnega vhodnega časa 

sporoči tudi čas starta, ki se zabeleži na »karton časov«. Postopek veterinarskih vrat 

predvideva izničenje le časa obveznega počitka, t. j. od dokončnega vhodnega časa do starta.  

Veterinarska vrata so postavljena kjerkoli na progi. V Sloveniji se večinoma uporablja 

praksa, da je proga sestavljena iz dveh ali treh krogov, ter so veterinarska vrata padok ali 

širši del na glavnem prireditvenem prostoru. Zato se v takih primerih prihod v padok (ali 

prihod v cilj) po prvem krogu smatra, kot prihod v veterinarska vrata. 

V veterinarskih vratih je lahko prostor za opravljanje veterinarskih pregledov ločen od 

prostora za ohlajanje konj ali pa je celoten padok namenjen ohlajanju konj in pregledom. Če 

je za veterinarske preglede namenjen ločen prostor ali del padoka, mora biti ta dovolj velik, 

da omogoča večjemu številu konj sočasen pregled. Ko tekmovalec meni, da bo s konjem 

uspešno opravil veterinarski pregled, se prijavi k temu pregledu. Kot trenutek zahtevka 

(vhodni čas) se smatra čas ustnega zahtevka za opravljanje pregleda, ki sovpada s časom 

vstopa v prostor, kjer se veterinarski pregledi opravljajo. 

Vhodni čas (čas zahtevka) se zabeleži tisti hip, ko konj s plečko prestopi v veterinarska vrata, 

Najprej se izmeri srčni utrip konja. V kolikor srčni utrip ne presega s Pravilnikom določene 

meje, začne teči čas obveznega počitka. V času obveznega počitka se opravijo še ostali 

pregledi konja. 

V primeru, da je srčni utrip večji, kot to določajo pravila, se lahko pregled opravlja še enkrat, 

vendar najkasneje v končnem času za pregled. Trajanje obveznega počitka je določen po 

Pravilniku. Sodniška komisija ga lahko spremeni, odvisno od stopnje težavnosti proge in 

vremenskih razmer, ter je za vse tekmovalce v posamezni kategoriji enak. 



7 

 

Konja lahko k veterinarski komisiji pripelje tekmovalec in/ali asistent, ki mora imeti na 

vidnem mestu štartno številko tekmovalca. Zaradi lažje identifikacije tekmovalnega tandema 

(konj + jahač) se konju, če tako zahteva sodniški zbor, ob podelitvi startnih številko napiše št. 

tekmovalca na obe stegni (z živalim neškodljivo sprejem ali drugim sredstvom). 

Leteča veterinarska vrata: Določen del proge (od 50 do 100 metrov), se označi in ta del 

proge morajo tekmovalci preiti obvezno v kasu, da veterinarski komisiji (najmanj 2 člana) 

omogočajo nadzor hoda in splošnega stanja konj. Sumljive konje se zaustavi, ter pregleda in v 

kolikor bo ocenjeno, da lahko nadaljujejo tekmo, se čas, ki je potreben za pregled, izniči. 

Na tekmah od 120 do 160 km so veterinarska vrata ali leteča veterinarska vrata obvezno 10 do 

20 km pred ciljem. 

Na dvodnevnih tekmah mora biti vsak tekmovalni dan razdeljen na najmanj dve fazi z 

najmanj enim vmesnim veterinarskim pregledom. Pregledi hodov se vršijo na terenu, ki ne 

drsi, je raven, čvrst in čist. 

9 Antidoping kontrola 

Za sodelujoče konje se lahko odredi odvzem krvi in/ali urina zaradi antidoping kontrole v 

vsakem trenutku od prvega veterinarskega pregleda pa vse do podelitvene slovesnosti. To 

velja tudi za konja, ki so bili izločeni iz tekmovanja. Pozitiven rezultat kontrole pomeni 

izključitev, ter prijava pristojnim komisijam in organom.  

Jahač in konj morata bit na razpolago za kontrolo dopinga, ki jo izvaja pristojna institucija v 

času tekmovanja (od prihoda na mesto tekmovanja do odhoda). Pozitiven rezultat kontrole 

pomeni začasen suspenz z vseh nadaljnjih tekmovanj do določitve pristojne komisije. 

10 Surovost in mučenje 

Ne glede na določila prejšnjih členov, se vsako ravnanje, ki ga sodniška komisija ali 

veterinarska komisija oceni, kot surovost ali mučenje konja, kaznuje z izločitvijo in prijavo 

pristojni disciplinski komisiji. V vsakem primeru se smatra, kot mučenje prekomerno 

spodbujanje utrujenega konja. 

11 Teža 

Na hitrostnih tekmah se lahko z razpisanimi propozicijami tekme določi minimalna teža 

jahača in opreme. Ta znaša minimalno 75 kg skupne teže jahača in opreme. Skupna teža 

zajema jahača z vso jahalno opremo brez uzde, vajeti in martingala. Dodatne uteži se lahko 

pritrdijo le na sedlo ali temu namenjeno podsedelnico, nikakor pa jih ne sme nositi jahač.  

12 Obleka tekmovalcev in oprema konj 

Obleka jahačev mora biti primerna in ne sme škoditi ugledu konjeniških vzdržljivostnih 

tekem, vsekakor pa naj bo ustrezna vremenskim pogojem. Obutev jahača mora biti primerna. 

Jahalni čevelj mora imeti peto visoko najmanj 12 mm, ali pa mora jahač uporabljati varnostna 

stremena. 

Prepovedane so ostroge, western vajeti in biči. 
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Oprema konj je prosta, prepovedane so le povratne vajeti. Jahač, ki uporablja martingal, mora 

uporabljati zaustavljalce (metuljčke). Obvezna je pravilna uporaba atestirane jahalne zaščitne 

čelade. 

Na sami tekmi mora biti oprema jahača prilagojena tekmovanju, na razglasitvi rezultatov pa 

naj bi bili tekmovalci in sodniki v slavnostni obleki, vsekakor pa v opremi in obleki primeri za 

ta trenutek. Osebam (uradnim, tekmovalcem, asistentom …), ki so v veterinarskih vratih, 

otvoritveni in podelitveni slovesnosti, ter podelitvi Best Condition, ni dovoljena odprta obutev 

in kratke hlače (FEI 809.3.1). Člani ekip, asistenti, tehnično osebje itd., na prizorišču ne sme 

nositi odprte obutve (varnost) (FEI 809.3.2). 

13 Licence jahačev 

Za disciplino distančno jahanje veljajo: A Junior, A, S in S* licence. Jahači brez veljavnih 

licenc se lahko udeležijo t.i. klubskih tekem, pod pogoji, kot so napisani v nadaljevanju. 

A junior licenca: Jahač mora biti star med 10 in 14 let, imeti mora izpit Jahač 2 (Pravilnik o 

registraciji tekmovalcev, 6. člen KZS), ter opravljen izpit iz poznavanja pravilnikov, ki se 

nanašajo na disciplino distančno jahanje. 

A Junior licenca omogoča tekmovalcu sodelovanje na tekmah CEN A. Tekmovalci z licenco 

A Junior lahko tekmujejo le v spremstvu mentorja. Mentor lahko hkrati spremlja največ štiri 

tekmovalce z licenco A Junior. 

Mentor je lahko le jahač z veljavno S licenco in mora biti starejši od 18 let. Hitrost jahanja 

jahačev z A Junior ne sme presegati 12 km/h. 

Klubska tekma
1
: Jahač mora biti star najmanj 14 let, ni potrebno imeti teoretičnega dela 

izpita, je pa obvezen izpit jahač 2. 

Če tekmovalec, ki je uspešno zaključil klubsko tekmo in v istem letu še uspešno izpolni 

pogoje za odobritev A licence se mu klubska tekma prizna, kot opravljena tekma. 

A licenca: Jahač mora biti star najmanj 14 let, imeti mora izpit Jahač 2 (Pravilnik o 

registraciji tekmovalcev, 6. Člen KZS), ter opravljen izpit iz poznavanja pravilnikov, ki se 

nanašajo na disciplino distančno jahanje. 

Na podlagi poročila o opravljenem izpitu iz teorije in predložitvi dokazila o opravljenem 

izpitu Jahač 2 se jahača vpiše v razvid KZS- tekmovalci daljinsko jahanje A licenca, ki je 

plačljiva, kot za ostale discipline in omogoča tekmovalcu sodelovanje na tekmah CEN A. Po 

uspešno zaključeni CEN A tekmi, na kateri je prisoten en sodnik in strokovni kader KZS z 

veljavno licenco, pa sodelovanje na CEN B tekmah, skladno s pravili o kvalifikacijah jahačev. 

Strokovni kader KZS predlaga v potrditev za tekmovalno sezono UO KZS Strokovni svet za 

distančno jahanje. Sodelovanje na CEN B tekmah se ureja, skladno s pravili o kvalifikacijah 

jahačev. 

S licenca: S licenco lahko pridobi jahač, ki ima veljavno A licenco in dva uspešno zaključena 

nastopa na CEN tekmi, skladno s pravili o kvalifikacijah jahačev. 

S* licenca: S* licenco lahko pridobi jahač, ki je že izpolnil pogoje za ali ima S licenco in 

najmanj še tri zaključene nastope v kategoriji CEN* ali CEI* ali več. 

[1] Klubske tekme in Mini pony klub se odvijajo pod okriljem KZS. V pravilniku je vnesena 

zaradi seznanjenosti tekmovalcev s pogoji, ki jih morajo izpolnjevati, da se udeležijo tekme in 
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jo uspešno zaključijo. Kategorija je omogočena z namenom približanja in spoznavanja same 

discipline, sistema tekmovanja, njene raznolikosti in dostopnosti širši množici. S tem želimo 

pritegniti potencialne bodoče tekmovalce in razširiti bazo. 

 

 

14 Kvalifikacije jahačev in konj 

Kvalifikacije 

Jahači in konji lahko sodelujejo v naslednjih kategorijah, če izpolnjujejo naslednje pogoje 

pridobljene v 24 mesecih pred tekmo:  

 KAT CEN A: vsi jahači in vsi konji 

 CEN B: jahači in konji, ki imajo uspešno opravljeno vsaj eno tkemo v kategoriji CEN 

A – razen jahačev z licenco A Junior 

 CEN*: jahači in konji, ki imajo uspešno opravljeno vsaj eno tekmo na nivoju CEN B 

 CEN**: jahači in konji, ki imajo uspešno opravljene vsaj dve tekmi na nivoju CEN* 

 CEN***: jahači in konji, ki imajo uspešno opravljene vsaj dve tekmi na nivoju 

CEN** 

 CEN****: jahači in konji, ki imajo uspešno opravljene vsaj dve tekmi na nivoju 

CEN*** 

Konji, kateri se niso udejstvovali na tekmovanjih zadnjih 24 mesecev ali več, morajo ponovno 

uspešno zaključiti katerekoli tekmo iz kategorije CEN, preden se jim odobri nastop v 

kategorijah višjega ranga, hkrati pa se jim kvalifikacija dosežena pred prekinitvijo nastopanja 

zniža za en nivo. 

Konjem s pridobljenimi kvalifikacijami v tujini, se priznajo pridobljene dokazljive 

kvalifikacije v tujini v skladu s pravili kvalifikacije konje tega pravilnika. 

Vsi konji morajo biti registrirani pri Konjeniški zvezi Slovenije. Za nastop na tekmah je 

minimalna starost konja 5 let. 

Za sodelovanje na tekmah CEN A, CEN B, CEN*, CEN** morajo biti konji stari najmanj 5 

let. 

Na tekmah CEN***, morajo biti konji stari najmanj 7 let. CEN **** 8 let. 

Za kobile mora biti pred tekmovanje priložena izjava, v kateri lastnik izjavlja, da kobila ni 

breja več kot 4 mesece oziroma, da že vsaj mesec dni nima ob sebi žrebeta. 

Tekmovanja v tujini 

Tekmovalci, kateri se nameravajo udeležiti tekem morajo izpolnjevati kvalifikacije in kriterije 

za tekmovalce, ki jih predpiše FEI (FEI 833) za tekmovanja CEI in CEIO, izpolnjevati 

kvalifikacije in kriterije za tekmovalce določene v 14. členu tega pravilnika in kriterije, ki jih 

predpiše organizator tekme v tujini za tekmovanja CEN. 

Počitek konj 
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Po zaključku tekme v vzdržljivostnem jahanju se mora konju omogočiti minimalni 

tekmovalni počitek (razmik med dvema tekmama) in sicer če je razpisana dolžina proge (FEI 

815.3.1): 

Dolžina proge Čas počitka 

0 – 54 km 5 dni 

54 – 106 km 12 dni 

nad 106 - 126 km 19 dni 

nad 126 do146 km 26 dni 

nad 146 km 33 dni 

 

Podaljševanje obveznega počitka zaradi metaboličnih težav ali šepavosti se obvezni del 

počitka podaljša v skladu s pravilnikom FEI (839.2.1). 

15 Hodi 

Tekmovalci na progi prosto izbirajo hode, se ustavljajo ali razjahajo, razen pri letečih 

veterinarskih vratih (glej točko 8. druga alineja). Prav tako, v kolikor proga to dopušča, je 

zadnjih 100 – 1000 m pred veterinarskimi vrati in ciljem obvezen kas ali galop. 

Pri vseh hitrostnih kategorijah je obvezujoče, da tekmovalci štartno in ciljno črto preidejo na 

konju, v kakršnem koli hodu. Tekmovalci na progi prosto izbirajo hode, se ustavljajo ali 

razjahajo. Dovoljeno je, da tekmovalci preidejo vmesna veterinarska vrata peš ob konju. 

Neizpolnjevanje zgoraj opisanih zahtev privede do kazenska časovnega pribitka 10 minut za 

vsak prekršek. 

16 Priprava proge 

Proga mora biti definitivno določena dva dni pred datumom tekme. Najkasneje od tega dne 

dalje mora biti karta trase proge (v minimalnem razmerju 1:50000) dostopna, tako 

tekmovalcem kot tudi sodnikom (npr. na internetni strani, kjer je objavljen razpis tekme). 

Zaželeno je, da so na karti označene vse kritične točke. Na dan tekme je proga zaprta do starta 

prvega tekmovalca. 

 

Tekmovalci imajo 7 dni pred tekmo možnost ogleda proge in treninga na progi. V kolikor 

proga še ni označena, mora organizator zagotoviti spremstvo na progi. Če organizator določi 

termine za trening, morajo biti objavljeni v razpisu. 

Definitivno naj bo proga označena dva dni pred tekmo, da si jo lahko tehnični delegat ogleda. 

Tehnični delegat lahko da svoje pozitivno soglasje, zahteva popravke in dopolnitve oznak, če 

ugotovi manjše pomanjkljivosti ali da negativno soglasje. V tem primeru se tekma odpove. 

17 Časi 

Hitrostne tekme: 

V hitrostni kategoriji maksimalni čas na tekmi določi sodniška komisija pred tekmo (v skladu 

s Pravilnikom). Ob določanju maksimalnega časa mora sodniška komisija upoštevati 
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težavnost proge, dolžino, vremenske pogoje in tudi ostale pogoje. Sodniška komisija lahko 

med tekmo poveča maksimalne čase, če presodi, da je to smiselno in upravičeno, bodisi zaradi 

spremembe pogojev med tekmo, ponovne presoje težavnosti proge ali drugih objektivnih 

razlogov. Prekoračitev maksimalnega časa (do zaključka tekme) pomeni izločitev 

Merjenje časa: 

 Priporočeno je, da se vsi časi merijo elektronsko, čas se lahko meri tudi analogno 

 Pri merjenju časa elektronsko ali analogno je vedno potrebno imeti varnostno kopijo 

merjenja časa 

 OO je dolžan zagotoviti alternativno napajanje elektronskih naprav v primeru izpada 

primarnega napajanja elektronskih naprav 

 Čas se meri od signala za štart in do takrat ko zadnji tekmovalni par zaključi zadnjo 

etapo (fazo). Zadnja etapa(faza) ne vključuje časa obveznega počitka 

 OO je dolžan poskrbeti, da pravilno usposobljen časomerilec natančno izračuna in 

zapiše čase vseh štartov in vseh prihodov v cilj ter povprečne hitrosti za vsak 

krog/etapo in da pravilno zapiše vse ostale čase v eni etapi (fazi)(Phazes: FEI 815) za 

vsak tekmovalni par 

 Sistemi za merjenje časa morajo biti odobreni s strani strokovnega sveta za distančno 

jahanje pri KZS. 

 

 

 

18 Urniki 

Urniki startov in starta so nepreklicni. Konja, ki pride na start z zamudo več kot 15 minut 

glede na uradni urnik, se lahko izloči. 

19 Dolžnost in obveznosti organizacijskega odbora 

Za organizacijo konjeniškega tekmovanja mora organizacijski odbor (OO) poslati prijavo 

Strokovnemu svetu za distančno jahanje v tekočem letu za naslednjo tekmovalno sezono. 

Prijavnica je priloga Pravilniku. 

OO je dolžan strokovnemu svetu najmanj 60 dni pred začetkom tekmovanja pisno sporočiti 

program tekmovanja. 

Program tekmovanja mora vsebovati: urnik tekmovanja, tip terena, dolžina proge, razlike v 

nadmorski višinah, detajlni opis proge in nujne telefonske številke.  

Za zavarovanje tekme je dolžan poskrbeti OO sam. 

Predsedniku sodniške komisije mora OO predložiti vso potrebno dokumentacijo, izdano s 

strani upravnih organov, inšpekcij itn., ki so potrebni za izpeljavo tekme. 

OO mora pridobiti pozitivno soglasje s strani tehničnega delegata glede označitve oz. priprave 

proge (OO je dolžan omogočiti tehničnemu delegatu ogled proge). 

OO je dolžan poskrbeti za varnost, tako za vse sodelujoče, kot za gledalce, priskrbeti podatke 

oz. informacije za namestitvene potrebe tekmovalcev, poskrbeti za higienske zadeve ter, če je 

tako predvideva program tekme, bokse za konje. 
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V primeru organizacije tekme CEN *** ali več, mora organizator obvezno zagotoviti možnost 

prihoda tekmovalcev na prizorišče in veterinarski pregled dan pred pričetkom tekme. 

Zagotovljen mora biti tudi prostor za prenočevanje konj. 

OO mora zagotoviti zadostno osebje za asistenco in podporo sodniški ter, veterinarski 

komisiji. 

OO je dolžan poskrbeti startne številke udeležencev. 

OO mora upoštevati aktualni Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči (Pravilnik izdan na 

podlagi zakona o zdravstveni dejavnosti)  

Obvezno mora biti na razpolago prikolica za prevoz konjev, za potrebe nujnih veterinarskih 

prevozov. 

OO mora zagotoviti zadostno osebje za potrebe kontrolnih točk vzdolž proge, v kolikor je to 

mogoče, naj bodo izbrani med sodniki, sodniškimi pripravniki, osebje civilne zaščite. Imeti 

morajo radijsko ali katero drugo povezavo s sodniško komisijo. 

Obvezno mora biti zagotovljen dežurni kovač. 

Organizator lahko razpiše tudi tekmovanje ekip v skladu s pravili za Pokal Slovenije. 

Organizator določa višino startnine za posamezno kategorijo sam, ki jo mora objaviti ob 

razpisu tekme. 

20  Sodniška komisija in druge uradne strokovne osebe 

Na tekmah so lahko prisotne naslednje uradne strokovne osebe: 

 sodniška komisija, 

 tehnični delegat, 

 glavni stevard, 

 veterinarji. 

Sodniška komisija: Na tekmah vzdržljivostnega jahanja sestavljajo sodniško komisijo 

predsednik in najmanj 2 člana. 

Člane sodniške komisije in vloge le teh predlaga Komisiji sodnikov za distančno jahanje 

organizator tekmovanja. V kolikor predlog ustreza minimalnim pogojem Pravilnika, jih 

Komisija sodnikov potrdi. Predsednik sodniške komisije na tekmi za državno prvenstvo in na 

tekmah za pokal KZS mora biti najmanj državni sodnik. Tehnični delegat je dolžan pred 

tekmovanjem pregledati progo in njeno označitev ter o tem pripraviti poročilo.  

Organizator je dolžan povrniti stroške sodniškega zbora v skladu s pravilniki KZS. Predsednik 

sodniškega zbora je dolžan v roku 48 ur po izvedenem tekmovanju na KZS dostaviti poročilo 

o izvedenem tekmovanju z vsemi podrobnostmi in zapisnikom. Poročilo mora podpisati 

celoten sodniški zbor tekmovanja.  

Tehnični delegat: KZS preko strokovnega sveta za distančno jahanje za vsako tekmo določi 

tehničnega delegata. Po končanem tekmovanju je tehnični delegat dolžan posredovati svoje 

poročilo KZS in predsedniku sodniške komisije. 

Dolžnost tehničnega delegata je pred tekmo pregledati tehnične pogoje za tekmovanje 

(priveze za konje, dostopnost napajanja, veterinarska vrata in prostor za veterinarske preglede, 
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progo in njeno označitev itd.). O svojih ugotovitvah obvesti organizatorja tekmovanja in 

Sodniški zbor, ki o morebitnih pomanjkljivostih obvesti organizatorja, ki je dolžan v skladu z 

navodili odpraviti, kar je pogoj za izvedbo tekmovanja. 

Glavni stevard: Strokovni svet za distančno jahanje za vsako tekmo določi glavnega 

stevarda. 

Osnovna dolžnost glavnega stevarda je, da skrbi za dobrobit konj in enakopravnost pogojev 

za vse tekmovalce. Nalogo stevarda lahko opravljajo državni in klubski sodniki, sodniki 

pripravniki kateri imajo zaključeno vsaj eno stažiranje ali mednarodni stevard z veljavno 

licenco. Stevard je obvezen na tekmovanju za DP, na ostalih tekmovanjih se priporoča. 

Stevard je odgovoren in poroča sodniškemu zboru. Nagrada glavnega stevarda se obračuna 

glede na sodniško takso in sicer ½ zneska.  

Njegove naloge obsegajo: 

- prihod konj, 

- nadzor in varnost v privezih (hlevu), 

- nadzor območja za ogrevanje, 

- nadzor omejenih področij tekmovališča, 

- nadzor in usmerjanje v veterinarskih vratih, 

- odpiranje/zapiranje slovesnosti (če je primerno), 

- tehtanje jahačev (če je predvideno), 

- preverjanje opreme, 

- pravočasno posredovanje za preprečevanje zlorab, 

- skrb za sodelovanje drugih uradnih strokovnih oseb na tekmovanju z organizatorjem. 

Veterinarji: Strokovni svet zagotovi veterinarje (najmanj enega na vsakih 10 tekmovalcev, 

vendar najmanj 2 glede na število prijav).  

Izjemoma lahko sodniška komisija dovoli tekmovanje, tudi če sodeluje le en veterinar ali 

manj od predpisanega. V kolikor se po tekmi izkaže, da je to vplivalo na potek tekmovanja, 

lahko sodniška komisija rezultate tekmovanja razveljavi. 

Sodniška komisija mora sodelovati z veterinarji na tekmi, ter upoštevati njihove ugotovitve in 

odločitve. Sodniška komisija je odgovorna za potek tekme v skladu s pravili, ter rešuje 

pritožbe na prvi stopnji. 

21  Pomoč 

Pomoč tretjih oseb na progi je dovoljena pri napajanju in hlajenju konja z vodo samo na za to 

določenih točkah. Pomoč je dovoljena le na določenih točkah, označenih na zemljevidu, ki ga 

dobijo tekmovalci. Tekmovalcu se lahko pomaga pri popravljanju opreme, pritrditvi podkve 

ali zajahanju. Pred startom, po prihodu in med obveznimi počitki se sme tekmovalcu 

pomagati in poskrbeti za konja. 

Z izjemo predvidenega v prejšnjem odstavku, bo izločen, kdor dobi zunanjo pomoč, kadarkoli 

v trajanju tekmovanja. Kakršnokoli posredovanje tretjih, želeno ali ne, in ki ima namen 

olajšati delo tekmovalca ali pomagati konju, se smatra kot nedovoljeno posredovanje, še 

posebej pa: 

- da konja jaha druga oseba, 

- da konja zasleduje, spremlja ali je pred njim kakršnokoli vozilo, kolo, pešec ali jahač, 

ki ni prijavljen na tekmi, na kateremkoli delu proge, 
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- rezati ograje, rušiti dele ograd ali sekati rastje, da se olajša prehod. 

V primeru dvomov dokončno in neprizivno odloča sodniška komisija.  

22 Kategorije vzdržljivostnih tekem 

Mini pony klub: kategorija od 1 do 5 km. Minimalna hitrost je 5 km na uro, maksimalna 10 

km na uro. Čas veterinarskega pregleda v roku 15 minut, konji z večjim utripom od 64 

udarcev na minuto so izločeni. Ostale podrobnosti kategorije se razpišejo za vsako posamezno 

tekmo. 

Klubska tekma: hitrostna kategorija od 20 do 49 km 

- tekma se izvede v dveh etapah, s tem da nobene etapa ni daljša od 30 km,  

- minimalna hitrost je 8 km na uro, 

- čas veterinarskega pregleda v roku 15 minut, 

- obvezni počitek med etapama 40 minut, 

- konji z večjim utripom od 64 udarcev na minuto so izločeni, 

- čas končnega veterinarskega pregleda v roku 20 minut. 

CEN A: hitrostna kategorija od 40 do 79 km 

- tekma se izvede v dveh etapah, s tem da nobene etapa ni daljša od 30 km,  

- minimalna hitrost je 8 km na uro, 

- čas veterinarskega pregleda v roku 15 minut, 

- obvezni počitek med etapama 40 minut, 

- konji z večjim utripom od 64 udarcev na minuto so izločeni, 

- čas končnega veterinarskega pregleda v roku 20 minut. 

CEN B: hitrostna kategorija od 80 do 119 km v enem dnevu 

- tekma se izvede v minimalno dveh etapah ali več 

- minimalna hitrost je 10 km na uro, 

- čas vmesnega veterinarskega pregleda v roku 15 minut 

- čas končnega veterinarskega pregleda v roku 20 minut, 

- konji z večjim utripom od 64 udarcev na minuto so izločeni. 

CEN*: hitrostna kategorija od 120 do 139 km v enem dnevu (minimalno v štirih etapah) ali 

70 do 89 km dnevno v dveh dneh (minimalno v treh etapah na dan) 

- minimalna hitrost je 10 km na uro, 

- čas vmesnega veterinarskega pregleda v roku 15 minut, 

- čas končnega veterinarskega pregleda v roku 20 minut, 

- konji z večjim utripom od 64 udarcev na minuto so izločeni. 

CEN**: hitrostna kategorija 140 do 160 v enem dnevu (minimalno v petih etapah) ali 90 do 

100 km dnevno v dveh dneh ali 70 do 80 km dnevno v treh dneh (minimalno tri faze dnevno) 

- minimalna hitrost je 10 km na uro, 

- čas vmesnega veterinarskega pregleda v roku 15 minut, 

- čas končnega veterinarskega pregleda v roku 20 minut, 

- konji z večjim utripom od 64 udarcev na minuto so izločeni. 

CEN***: hitrostna kategorija nad 160 km v enem dnevu (minimalno v petih fazah, 

priporočljivo pa je v 6 etapah) 



15 

 

- minimalna hitrost je 10 km na uro, 

- čas vmesnega veterinarskega pregleda v roku 15 minut, 

- čas končnega veterinarskega pregleda v roku 20 minut, 

- konji z večjim utripom od 64 udarcev na minuto so izločeni. 

Čas obveznega počitka pri vseh kategorijah znaša 40 minut. 

23 Pritožbe tekmovalcev 

Tekmovalci ali vodje ekipe se lahko pritožijo pismeno na regularnost tekmovanja v tridesetih 

minutah od trenutka, ko je nepravilnost nastala oziroma od trenutka, ko ima tekmovalec 

možnost vložiti pritožbo, vendar najkasneje trideset minut po neuradni objavi rezultatov. 

Na merjenje srčnega utripa ali dihanje konja se tekmovalec ali njegov asistent oz. vodja ekipe 

pritožijo takoj po končani meritvi. Postopek in ostale pritožbe se vodijo v skladu z 

Disciplinskim pravilnikom KZS. 

Kavcija za pritožbo znaša 100 EUR. Tekmovalec vplača kavcijo takoj ob pritožbi. V kolikor 

je pritožbi ugodeno, se tekmovalcu kavcija vrne. 

Do sodniških izključitev tekmovalcev lahko pride v naslednjih primerih: 

- neprimerno obnašanje do sodniške ali veterinarske komisije s strani tekmovalca, 

lastnika konja ali ostalih članov njegove ekipe, 

- uporaba kakršnegakoli farmacevtskega preparata, ki ni bil predhodno odobren s strani 

predsednika veterinarske komisije, 

- vsako ravnanje, ki ga sodniška ali veterinarska komisija oceni kot surovost ali mučenje 

konja in 

- kršenje pravilnika. 

24 Uvrstitev 

Hitrostne tekme: 

Pri tekmah na čas, katerih konji so uspešno prestali vse veterinarske preglede, uvrstijo glede 

na dosežene čase. Če je čas enak, zmaga tisti tekmovalec, katerega konj je imel manjši srčni 

utrip na končnem pregledu, v primeru še vedno nedoločenega izida, zmaga tekmovalec, kateri 

je v krajšem času pripeljal konja na končni veterinarski pregled.  

Pokal Slovenije: 

Vsako leto se skozi celotno tekmovanje izvaja točkovanje za pokal KZS in sicer:  

- posamezne tekmovalce: isti konja – isti tekmovalec in 

- ekipni pokal. 

Vsak tekmovalec glede na uvrstitev na posamezni CEN tekmi prejme osnovne točke, ki se 

seštevajo v končno razvrstitev za Pokal Slovenije. V končni rezultat gredo vsi rezultati tekem 

za Pokal Slovenije. Sistem točkovanja za posamezno kategorijo je priloga tega pravilnika. 

Ekipo sestavljajo v točkovanju za nacionalni ekipni pokal trije tekmovalci iz istega kuba. V 

ekipni rezultat se upoštevata rezultata dveh najboljših tekmovalcev iz iste ekipe. V skupni 

razvrstitvi zmaga tista ekipa, ki je tekom sezone zbrala največ točk (upoštevajo se vsi ekipni 
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rezultati iz vseh  posamičnih tekem razpisanih za Pokal Slovenije). Ekipo sestavljajo isti 

tekmovalci/isti konj, skozi celotno tekmovalno sezono. 

Način izračuna točk je priloga tega pravilnika. 

25 Nagrade 

Obvezne nagrade na tekmah vzdržljivostnega jahanja so: 

- rozeta za vsakega konja, ki je uspešno opravil tekmo, 

- pokal ali medalja za prva tri mesta v vsaki kategoriji. 

O ostalih praktičnih nagradah ali denarnih nagradah na hitrostnih tekmah odloča organizator 

in niso zavedene v uradnih zapisih s tekme pod okriljem KZS. Če se organizator odloči za 

dodatne denarne nagrade, mora biti višina le-teh navedena v razpisu tekme. 

 

 

 

Sprejel strokovni svet za vzdržljivostno jahanje pri KZS, marec 2020. Za razlago pravilnika je 

pristojen Strokovni svet za distančno jahanje pri KZS. 

 

 

 

 pravila, določila ter propozicije, ki jih ta pravilnik ne zajema, veljajo po FEI normah. 

 

 

 

Priloge: 

- izračun točk za pokal KZS 
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Priloga 1: izračun točk za pokal KZS 

Za izračun točk se uporabljajo uvrstitve tekmovalcev na tekmah CEN kategorij. 

Tabela točk za doseženo uvrstitev: 

 

Mesto CEN B CEN A 

1 81 40 

2 79 39 

3 77 38 

4 75 37 

5 73 36 

6 71 35 

7 69 34 

8 67 33 

9 65 32 

10 63 31 

…   

do 3 1 

 

 

Za ostale, višje kategorije se uporablja 

točkovanje v skladu z ANNEX 4. FEI 

pravilnika za distančno jahanje. 


