PROPOZICIJE
ZA TEKMOVANJA V VOŽNJI

SPLOŠNI DEL
1. REGISTRACIJA KONJ

Zaradi računalniškega vodenja podatkov morajo biti vsi tekmovalni konji registrirani na KZS.
Registracijo konja je potrebno za vsako tekmovalno sezono potrditi do 1. januarja tekočega leta in
konjeva registrska številka ostaja tekom konjeve življenjske kariere nespremenjena.
Za konje, ki so že bili registrirani se pošlje registracijski list in potrdilo o vplačilu na KZS do 1. januarja
tekočega leta. Novi konji (neregistrirani) se registrirajo v roku (do 1. januarja) ali tekom tekmovalne
sezone. Za njih morajo biti Registracijski list, Identifikacijski dokument (knjižica) in potrdilo o vplačilu
dostavljeni na KZS pred konjevim prvim tekmovanjem. Identifikacijski dokument se po vnosu reg. številke
konja vanj vrne lastniku.
Registracijski list se dobi v matičnem klubu, na spletni strani ali na KZS. Cena registracije po ceniku KZS
Sprememba ali dodatek imenu konja je možno samo pisno na obrazcu in z vplačilom 5 €.
KAZEN ZA NEISTOVETNOST VPISANEGA KONJA NA TEKMI: kaznuje se prijavljeni tekmovalec z
dvomesečno prepovedjo nastopanja in denarno kaznijo 105 €.
Državnega prvenstva se lahko udeležijo konji, ki so registrirani na slovenskega lastnika ali imajo FEI potni
list s slovenskim lastništvom.

2. LICENCE
Vsi tekmovalci morajo biti pred prvim nastopom licencirani pri KZS. Cena licence po ceniku KZS
Kategorije tekmovalcev:
- otroci od 10 do 12 let (samo P1)
- mlajši mladinci od 12 do 14 let (P1)
- mladinci od 14 do 18 let (P1,2,4 ali H1,2)
- člani od 14 let za P1,2,4 in H1; 16 let za H2 in 18 let za H4.
Pridobitev licence E:
Teoretični del (seminar) s preizkusom znanja in praktični del pod mentorstvom tekmovalca z licenco M ali
S (odpeljana dresurna naloga kategorije A pri enem od licenciranih sodnikov KZS).
Pridobitev licence A:
Zaključeno tekmovanje v kategoriji A.
Pridobitev licence L:
Tri uvrstitve na tekmovanjih kategorije A (zaključena tekmovanja brez odstopa ali izključitve). Vsaj eno
od teh tekmovanj mora biti tekmovanje z vsemi tremi disciplinami: A (dresura), B (maraton) in C (stožci).
Pridobitev licence M:
Tri uvrstitve na tekmovanjih kategorije L (zaključena tekmovanja brez odstopa ali izključitve). Vsaj eno od
teh tekmovanj mora biti tekmovanje s vsemi tremi disciplinami: A (dresura), B (maraton) in C (stožci).
Pridobitev licence S (mednarodna licenca):
Dve uvrstitvi na mednarodnih tekmovanjih kategorije CAN-2*.
Na mednarodnih tekmovanjih kategorije CAI-1* in CAI-2* lahko tekmujejo tekmovalci z licenco M; na
CAI-3* in višje pa z licenco S.
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3. PRIJAVE NA TEKMOVANJA
so obvezne za vsako tekmo posebej in se vršijo preko KZS (tekmovalni sistem). Tekmovalci se lahko
prijavijo najkasneje do roka v propozicijah:
-preko spletne strani KZS (www.konj-zveza.org); tekmovalni sistem; prijave na turnirje
-vsaj eno uro pred pričetkom tekmovanja pri organizatorju (naknadna prijava)
V prijavnici mora biti navedeno ime tekmovalca in št. njegove licence, številka konja (vpisana v ID), s
katerim tekmuje in označena kategorija v kateri namerava tekmovati. V kolikor tekmuje tekmovalec z več
vpregami mora označiti s katero tekmuje za točkovanje za voznika leta (starta prvi) in s katero izven
konkurence.

Rok prijav je SREDA pred tekmovanjem do 24.00 ure.
Zadnji rok odjav je dan pred tekmovanjem do 21.00 ure.

Naknadne prijave (po sredi pred tekmovanjem) so možne preko spletne strani KZS (tekmovalni
sistem;prijave na turnirje) do 21.00 ure večera pred tekmovanjem ali eno uro pred pričetkom
tekmovanja.

Tekmovalci, ki se prijavijo naknadno ali se ne odjavijo do roka odjave plačajo kazen
10 €. Za plačila poskrbi KZS in gredo organizatorju.
Okvirne štartne liste bodo na spletni strani KZS objavljene po 21. uri dan pred tekmovanjem.
Tekmovalci, ki bi se prijavili na dan tekmovanja startajo prvi (minus ena, minus dva,….).
Startna lista se izdela na osnovi računalniškega žreba. Tekmovalci, ki tekmujejo z istim vozom
(prevpregajo) se razvrstijo na začetek in konec startne liste glede na izžrebano startno številko
(tekmovalec iz para, ki pri žrebu dobi manjšo številko starta prvi).
30 min pred startom se objavi regularna startna lista in prijave za to tekmo so zaključene.

DOLŽNIKI

Organizator posreduje spisek dolžnikov na KZS. Spisek tekmovalcev - dolžnikov (startnine, kazni, itd) se
bo vodil računalniško in ti tekmovalci bodo lahko nastopili na naslednjem tekmovanju samo ob predložitvi
potrdil o vplačilu.

4. KATEGORIJE TEKMOVANJ

Klubi lahko organizirajo tekmovanja v naslednjih kategorijah:
-mednarodna tekmovanja (CAI- ): po pravilih FEI
-CAN***: dvodnevno ali tridnevno tekmovanje: A (dresura), B (maraton) in C (stožci); tekmovalni
prostor dimenzije 110x50 m in primeren ogrevalni prostor za tekmo A in C, ter ustrezen teren za izvedbo
maratona.
-CAN**: eno ali dvodnevno tekmovanje: A (dresura) in C (stožci); tekmovalni prostor dimenzije
110x50 m in primeren ogrevalni prostor za tekmo A in C.
-CAN*: enodnevno tekmovanje: A (dresura) ali C (stožci); tekmovalni prostor dimenzije 100x50 m ali
80x50 in primeren ogrevalni prostor.
Tekmovanja se organizirajo za enovprege in dvovprege.

Ogled parkurja je skupen za vse kategorije (enovprege in dvovprege, otroci, ml. mladinci,
mladinci in člani).
5. ELEKTRONSKO MERJENJE je obvezno na vseh turnirjih.
6. PRIČETEK TEKMOVANJA mora biti naveden v vabilu organizatorja (tekma se ne sme pričeti
prej). Tekmovalci pa morajo bit pripravljeni, da lahko startajo vsaj 30 minut prej.

7. STARTI (OMEJITVE, itd)

Vsak konj lahko nastopi le v eni kategoriji na tekmovanju. Starost konj: kategorija A: 4 leta in kategorija
L: 5 let. Minimalna starost sovoznika pri članih je 14 let; pri tekmovalcih mlajših od 18 let mora biti
sovoznik star vsaj 18 let. Pri otrocih mora biti sovoznik starejši od 18 let s poznavanjem in izkušnjami v
vožnji.
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BREJE KOBILE se 6 mesecev pred in 6 mesecev po porodu ne smejo udeležiti tekmovanj. V kolikor
kobila abortira po 6. mesecu, lahko prične s tekmovanjem po 90 dnevih. Sankcije: 375 € za lastnika konja
in enoletna prepoved tekmovanja za vse konje tega lastnika.

8. NAGRADE, ŠTARTNINE

V kolikor so (morajo biti navedene v vabilu) se startnina plača na vprego za celotno tekmovanje (tekma
A+B+C). V kolikor starta tekmovalec samo v eni ali dveh razpisanih tekmah (A, B ali C) plača polno
startnino. Uvrščeni na tekmovanju so samo tekmovalci, ki so uspešno zaključili vse razpisane tekme.
Nagrade se podeljujejo samo za končno uvrščene na tekmovanju (seštevek kazenskih točk tekem
A+B+C).
Startnina

Nagrade

1. mesto
2. mesto
3. mesto

mladinci
enovprege
dvovprege
20 €
20 €
Častna nagrada
Častna nagrada
Častna nagrada

člani
enovprege
20 €
Častna nagrada
Častna nagrada
Častna nagrada

dvovprege
A: 40 € / L: 40 €
Častna nagrada
Častna nagrada
Častna nagrada

STARTNINE (DDV vključen) se plačujejo na dan tekmovanja tekom dneva in najkasneje po zadnji tekmi
dneva.
Organizator tekmovanja lahko izdaja račune za plačilo startnin posameznikov na podlagi predložene
naročilnice ali predhodno sklenjene letne pogodbe.
Omejevanje v smislu števila nastopajočih ni dovoljeno.
KAZNI: na večdnevnih turnirjih morajo biti poravnane do naslednjega dne, na enodnevnih turnirjih pa v
roku enega tedna.

9. NAMESTITEV KONJ
BOKSI - na večdnevnih turnirjih mora organizator preskrbeti bokse za vse, ki jih naročijo.
Naročila, vplačila in najem ureja organizator tekmovanja.

10. ZAVAROVANJE PRIREDITEV

Klubi organizatorji prireditev so obvezni zavarovati prireditev.
11. TOČKOVANJE ZA VOZNIKA LETA
Po spodnji tabeli 1 se tekmovalcem zbirajo točke za
1.
2.
3.
4.
5.
CAN*
A
10
7,5
6
4,5
4
L
20
15
12
9
8
CAN**
A
20
15
12
9
8
L
30
22,5
18
13,5
12
CAN*** A
30
22,5
18
13,5
12
L
45
33,75 27
20,25 18

najboljšega voznika tekom tekmovalne sezone:
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
3,5
3
2,5
2
1,2
1
0,5
7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1
10,5
9
7,5
6
4,5
3
1,5
10,5
9
7,5
6
4,5
3
1,5
15,75 13,5 11,25 9
6,75 4,5
2,25

Tabela 1

Za točkovanje za Voznika leta se upoštevajo samo skupni rezultati doseženi na DOMAČIH tekmovanjih.
Vsak tekmovalec prejme za doseženo uvrstitev na tekmi v zgornji tabeli predpisano število točk. Če
nastopa tekmovalec z več vpregami v isti kategoriji, mora pri prijavi navesti s katero vprego tekmuje v
konkurenci in z njo starta najprej. Če nastopa tekmovalec v več kategorijah se mu upošteva samo
uvrstitev v težji kategoriji. Za končno uvrstitev se upoštevajo vse dosežene točke.

12. KONJ LETA
Za točkovanje konja leta se upoštevajo samo rezultati na domačih tekmovanjih. Vsak konj s katerim
tekmuje tekmovalec v posamezni tekmi (A,B in/ali C), dobi v tabeli 1 predpisano število točk. Rezervni
konj oziroma konj s katerim tekmovalec v kateri koli tekmi ne tekmuje ne dobi točk.
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PREDPISANA OPREMA
Za kategorijo otroci in mlajši mladinci se za dresuro in stožce priporoča dresurna ali maratonska kočija s
kolotekom zadnjih koles 138 cm. Je pa obvezna uporaba zaščitne čelade in zaščitnega telovnika pri vseh
opravilih s konjem in vseskozi ko je tekmovalec na kočiji.

V tekmovanjih A (dresura) in C (stožci) je predpisana naslednja oprema:
Voznik
Sovoznik
Konji
Voz
Kategorija L
Po FEI
Po FEI
Po FEI
Po pravilniku FEI
pravilniku
pravilniku
pravilniku
Kategorija A
Pokrivalo in
Pokrivalo
Za stožce (C) Širina koloteka zadaj min.
bič (juniorji
(juniorji
dovoljeni
125 cm
zaščitna
zaščitna
ščitniki
čelada;
čelada;
zaščitni
zaščitni
telovnik do
telovnik do
18 let)
18 let)
V tekmovanjih B (maraton) je predpisana naslednja oprema:
Voznik
Sovoznik
Konji
Kategorija L
Zaščitna
Zaščitna
dovoljeni
čelada in
čelada,
ščitniki in
zaščitni
zaščitni
zvonci
telovnik
telovnik
Kategorija A
Zaščitna
Zaščitna
dovoljeni
čelada,
čelada,
ščitniki in
zaščitni
zaščitni
zvonci
telovnik
telovnik

Voz
Po pravilniku FEI

Širina koloteka zadaj min.
125 cm

URADNO OSEBJE
CAN***

Tekma A-dresura
min. 3 sodniki

CAN**

min. 2 sodnika

CAN*

min. 2 sodnika

Tekma B-maraton
min. 3 sodniki, oblikovalec proge,
3 opazovalci za vsako oviro,
2 časomerilca za vsako fazo,

Tekma C-stožci
3 sodniki, oblikovalec
proge
2 sodnika, oblikovalec
proge
1 sodnik, oblikovalec
proge

Organizator lahko izbira uradno osebje iz seznama licenciranih sodnikov pri KZS.

POMOŽNO OSEBJE
CAN***

CAN**
CAN*

Tekma A-dresura
Zapisnikarji za sodnike,
kurir, vhod v tekmovalni
prostor, reševalno vozilo

Tekma B-maraton
Kurirje za pole, radio vezo med
časomerilci, opazovalci in obdelavo
podatkov, osebje in material za
popravilo ovir, kovača, reševalno vozilo

Zapisnikarji za sodnike,
kurirja, vhod v tekmovalni
prostor, reševalno vozilo
Zapisnikarji za sodnike,
kurirja, vhod v tekmovalni
prostor, reševalno vozilo

Tekma C-stožci
3 pomočnike za
popravilo ovir, reševalno
vozilo
3 pomočnike za
popravilo ovir, reševalno
vozilo
2 pomočnika za
popravilo ovir, reševalno
vozilo
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