
ZAPISNIK 1. SESTANKA STROKOVNEGA SVETA ZA 

PRESKAKOVANJE OVIR 

Dne  8.maja 2019 ob 19.00 uri v prostorih CKŠ Celje na Lopati. 

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

Alenka Keršič, Andrej Kučer, Mihael Kovačič, Robert Bombek  

 

Dnevni red: 

1.  Potrditev zapisnika zadnjega sestanka SSPO  

2.  Reprezentanc-udeležba na tekmovanjih  

3.  Pravilnik o povračilu stroškov udeležbe na mednarodnih tekmovanjih  

4.  Razno  

 

Ad 1 

Sklep: Ni bilo pripomb, zapisnik se potrdi. 

 

Ad 2 

P.Rifelj navzoče seznani, da je s strani Fundacije in OKS za preskakovanje zagotovljenih 

15.000 eur za člane, za mladince pa 8.000 in 2.000 eur in s sredstvi razpolaga SSPO. 

Sklep: KZS ni prijavila otrok za CSIO Lamprethausen, zato se bodo udeležili CSI 

Budimpešta, entry fee se plača Kocjan, Ležaič, Lorber. 

Ekipa članov se bo udeležila dvakrat Budimpešte in Babolne. Engtry fee se povrne članom A  

in B kadra, drugim udeležencem, če naredijo rezultat v  GP, Babolna SPGP. 

Sklep: Kandidatom za reprezentanco se pošlje dopis, da sporočijo ali imajo namen 

jahati za reprezentco in se na njihovo udeležbo lahko računa. 

Mediteranske igre bodo v Egiptu in zaradi karanten  konjeništvo ni v sporedu. 

Sklep: Šef ekipe za CSIO Budimpešta je Pekošakova.V zvezi poslane pošte s strani FEI 

glede Med.iger, Pekošakova pripravi odgovor, da Slovenija podpira, da  konjeništvo 

ostane v sklopu  Med.iger.   

Do torka je potrebno na OKS posredovati kriterije za OI: I,II,III nivo do izbora ekipe, seznam 

kandidatov, ki odgovarjajo kriterijem.   

Sklep: Odgovor pripravi R.Bombek in ga posreduje na KZS in predsednici P.Rifelj. 

Sklep: A in B kader na spletni strani se ažurira sproti . 

Tekmovalci se na CSI tekme prijavljajo preko telefona, ne navedejo niti katere tekme jahajo, 

kateri vikend, itd. 

Sklep: Na CSI tekme se bodo v bodoče tekmovalci prijavljali izključno preko obrazca, ki 

bo objavljen na spletni strani on line. Zadevo pripravi R.Vadnjal čimpreje.  

 

Ad 3 

Pravilnik o povračilu stroškov za udeležbo na mednarodnih tekmovanjih mora v kriterijih 

poenoten za vse discipline, zato je v torek sklican sestanek predsednikov vseh strokovnih 

svetov, da ga vskladijo. 

SSPO predlaga naslednje spremembe za  člane, U25 in U 21, vse ostalo besedilo ostane  

5. člen 

a) Preskakovanje ovir 

 

Člani – Startnino (entry fee) se plača ekipam, ki se udeležijo CSIO. 



Prav tako s povrne startnina tekmovalcu, ki po kriterijih FEI opravi kvalifikacijo za udeležbo 

na EP, SP ali Olimpijskih igrah ali kadar rezultat ustreza kriterijem za pridobitev mednarodne 

kategorizacije po pravilih OKS. 

Startnino  dobijo povrnjeno tekmovalci, ki se udeležijo GP tekmovanja za Svetovni pokal in 

tekmovalci, ki se v Longine GP uvrstijo med prvih dest. 

 

U25- Štartnina se povrne tekmovalcem, ki na tekmovanjih kategorije EY Cup CSI U25A , ki 

dosežejo rezultat največ 4 kazenske točke in se uvrstijo v prvo četrtino plasiranih. 

  

U21- Štartnina se povrne tekmovalcem, ki na tekmovanjih kategorije EY Cup CSI U25A, 

CSIY in CSIOY, ki dosežejo rezultat največ 4 kazenske točke v tekmi za Grand Prix, Pokalu 

narodov, ter na vseh GP tekmovanjih, ki štejejo za Longines rankings, ter na vseh 

tekmovanjh, ki štejejo kot kvalifikacijska tekmovanja za EP. 

 

Ad 4 

Predvidoma bo v začetku avgusta na Lopati potekal dvodnevni trening za otroke, ml. 

mladince in mladince  v sklopu priprav za BKŠ v Istanbulu. 

 

Zapisnikar                 Predsednik SS za presk. ovir 

Alenka Keršič         Primož Rifelj 

 

 


