
ZAPISNIK 22. SESTANKA STROKOVNEGA SVETA ZA 

PRESKAKOVANJE OVIR 
 

 

Dne 21.1.2019 ob 18.0 na Lopati 

Prisotni: predsednik Primož Rifelj, Tajda Bosio, Robi Skaza, Tomaž Laufer, Rok Vadnjal, 

Alenka Keršič, Andrej Kučer 

Vabljeni prisotni: Robert Bombek 

Odsotni: Mihael Kovačič 

 

DNEVNI RED 

1.      Program mladinske reprezentance - trening 

2.      Program članske reprezentance 

3.   Razno 

 

 

Ad 1 

 

Primož Rifelj pove, da je potrebno doreči podrobnosti glede organizacije pripravljalnega 

treninga, ki bo potekal februarja.  

Člani SSPO diskutirajo o planu mlajših selekcij za leto 2019, ki ga je pripravil Robi Skaza. Pri 

otrocih je cilj CSIO Lamprethausen, EP in Balkaniada v Istambulu. Priporočljiva tekmovanja 

spomladi so tekme za Pokal Slovenije ter mednarodne, npr. Arezzo, Gorla Minore, 

Ebreichsdorf, Lamprechtshausen (CSIOCh). Norma za otroke za nastop na Balkanskem 

prvenstvu bi bile 0 do 4 kazenske točke v amaterskem pokalu ali GPCh. 

Priporočljiv je veterinarski pregled konj, poleg tega je potrebno tekmovalce ozaveščati o anti-

dopingu in opremi jahačev in konj. 

Na pripravljalni trening, ki bo potekal 8.-10.2., bodo po izboru SSPO kandidati mlajše 

reprezentance vabljeni osebno preko maila (v vednost bo poslano tudi tekmovalčevemu klubu). 

Zbor udeležencev treninga bo 8.2. ob 11.00, prva skupina bo trening začela ob 12.00. Po 

treningih po sledila postavitev parkurja za naslednji dan, video analiza treningov, ter večerja. 

Cena participacije je 30 eur (org.stroški, hrana, pijača)– plačilo na licu mesta. V nedeljo, 10.2. 

bo odprt trening parkur, ki se bo pričel z  višino 100 cm, nato se viša po 10 cm. Rok prijav je 

9.2. do 13.00 pri Tajdi Bosio. Participacija za trening parkur je 10 eur po konju. 
 

 

 

Ad 2 

 

Tomaž Laufer podrobneje razloži plan članske reprezentance. Točnega koledarja za 

reprezentanco za 2019 še ni možno narediti, ker na FEI-ju še ni vpisanih vseh tekem. Predlaga, 

da se privilegira tiste nastope, ki štejejo za OKS kategorizacijo. KZS bi morala sofinancirati 

tekme za Svetovni pokal in kvalifikacije za OI. 

Na februarski pripravljalni trening so vabljeni člani: R. Bombek, T. Laufer, I. Vele, T. Bosio, 

L. Tanko, T. Skaza, A. Krainer, Ž. Šefman, R. Krajnc, M. Kovačič, N. Bevc, T. Baukman, N. 

Pangeršič, L. Grum. Vabila se pošlje osebno po mailu (ter v vednost tekmovalčevemu klubu). 

https://data.fei.org/Calendar/VenueDetail.aspx?p=72B652A28014812FB99988446639023
https://data.fei.org/Calendar/VenueDetail.aspx?p=4D02364F94620FB63C7D0315B0B8136F


Zbor udeležencev bo 8.2. ob 8.00 uri, ob 9.00 je pričetek treninga prve skupine, sledi trening 

druge skupine.  

Člani SSPO se pogovarjajo, da bi organizirali med 15. in 17. marcem naslednji pripravljalni 

trening na Lopati, od 130 cm višine naprej. 15. in 16. bi jahači trenirali s Tjarkom Naglom, 17. 

pa bi bila odprta trening tekma. A in B kader bi imel trening plačan, ostali udeleženci si stroške 

treninga krijejo sami. 

 

 

Ad 3 

 

Člani SSPO pooblaščajo Aleksandro Pekošak za korespondenco v zvezi z Sredozemskimi 

igrami – KZS je pred nekaj dnevi prejela dopis, da želijo konjeništvo kot šport na Sredozemskih 

igrah ukiniti. Nekaj zvez se je že pritožilo, da se s predlogom ne strinjajo, katerim se bo 

priključila tudi Konjeniška zveza Slovenije. 

 

Primož Rifelj predlaga, če je mogoče smiselno navesti za turnirje 3* Entry fee kot neto znesek. 

Robi Skaza je mnenja, da naj ima organizator tekmovanja v tem primeru na izbiro in se lahko 

sam odloči, kako bo računal tekmovalcem.   

 

 

 

Končano: 21.00 

 

 

 

Zapisnikar                 Predsednik SS za presk. ovir 

Rebeka Grabar         Primož Rifelj 

 


