PROPOZICIJE ZA TEKMOVANJA V DRESURNEM JAHANJU ZA LETO 2021
DOBROBIT KONJA
KZS pričakuje od vseh vključenih v konjeniški šport, da ostanejo zvesti FEI pravilom
obnašanja ter spoznajo in sprejmejo dejstvo, da mora biti dobrobit konja najvišji cilj in
nikoli podrejen interesom tekmovalnih ali komercialnih vplivov.
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. Registrska številka konja ostaja ves čas konjeve življenjske kariere
nespremenjena.
Za konje, ki so že bili registrirani se pošlje Registracijski list (na spletni strani KZS) 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 nove konje morajo biti
Registracijski list, IDENTIFIKACIJSKI DOKUMENT (knjižica) in potrdilo o vplačilu,
dostavljeni na KZS 30 dni pred konjevim prvim tekmovanjem. Identifikacijski dokument
se po vnosu registrske številke konja vrne lastniku.
Konja, ki je na preizkušnji, se lahko naknadno registrira pred tekmo na KZS, do roka prijav na
tekmo. Konj dobi oznako »Z« (tuj konj) in se mu vpiše ime, letnico rojstva in št. ID ali FEI potnega
lista. Cena vpisa je 15 EUR po turnirju. Plačilo za posamezni turnir na podlagi računalniškega
izpiska pobere organizator in nakaže na KZS.
Neregistrirani konji ne morejo tekmovati pod nobenimi pogoji.
Cena vpisa v register je 25 EUR. Sprememba (ali dodatek) imena konja je možna samo pisno
na obrazcu in z vplačilom 5 EUR.
LASTNIKI KONJ dobijo ob registraciji ZA SVOJEGA KONJA plastificirano in v plastično
vrečko oblečeno REGISTRSKO ŠTEVILKO konja, KATERO MORA KONJ OBVEZNO
NOSITI NA TEKMOVANJIH (na levi strani).
Tekmovalci, ki bodo opozorjeni zaradi ne nošenja registrske številke konja več kot enkrat,
se kaznujejo s kaznijo 25 EUR.
Plastično številko (dve-eno za rezervo) dobi konj samo enkrat (ob prvi registraciji), zato
jo SHRANITE. V slučaju izgube številke pravočasno naročite novo na KZS.
KAZEN ZA NEISTOVETNOST VPISANEGA KONJA NA TEKMI: kaznuje se prijavljeni
tekmovalec z dvomesečno prepovedjo nastopanja in denarno kaznijo 105 EUR.
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2. LICENCE
so obvezne v vseh kategorijah tekmovanj (E in višje) in jih po Registracijskem pravilniku izdaja
KZS. Zahtevek za licenco mora biti dostavljen na KZS najmanj 30 dni pred prvim nastopom.
Tuji tekmovalci so po čl. 113 Splošnih predpisov FEI lahko na spisku licenc KZS (stalno bivališče
in delovna viza) ali pa morajo na osnovi potrdila matične NF pravočasno na KZS zahtevati
licenco za gosta.
Cena tuje licence je 15 EUR na turnir ali 160 EUR letno in velja za države s katerimi nimamo
sporazuma.
Tuj tekmovalec lahko po čl. 113 RG pridobi licenco KZS v nasprotnem primeru mora do roka
prijav za tekmovanje na KZS pridobiti licenco za gosta, ki se izda na osnovi potrdila matične NF
tujega tekmovalca.
Izpit za pridobitev E licence:
- teoretični del: poznavanje FEI dresurnega pravilnika in veljavnih dresurnih propozicij;
- praktični del: zadovoljivo jahanje naloge kategorije E In dosežen rezultat najmanj 60%,
oziroma oceno 6,0 pri nalogi s skupno oceno.
Po uspešno opravljenem izpitu kandidat lahko pridobi E tekmovalno licenco, s katero lahko
nastopa samo na tekmah kategorije E.
Izpit za pridobitev E licence lahko kandidati opravljajo pred licenciranim državnim sodnikom in
licenciranim učiteljem/trenerjem ali na tekmovanju v kategoriji E.
Na tekmovanje se kandidat prijavi neposredno organizatorju v roku prijav na tekmo in se
dogovori s predsednikom sodniškega zbora na tem tekmovanju. V tem primeru lahko kandidat
opravi teoretični del izpita pred tekmo ali najkasneje 1 mesec po zaključku tekmovanja, na
katerem je opravil praktični del pri kateremkoli licenciranem državnem sodniku za dresurno
jahanje
Praktični del izpita za pridobitev tekmovalne licence se opravlja z opremo konja, kot velja za
tekmovanje.
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.
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 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 ne velja za
napredovanje)
Tekmovalno licenco kategorije M si pridobi, kdor štirikrat zaključi tekmo kategorije LM z
rezultatom najmanj 60% oziroma oceno 6,3 pri nalogah s skupno oceno. (M1 ne velja za
napredovanje)
Tekmovalno licenco kategorije S si pridobi, kdor štirikrat zaključi tekmo kategorije M z
rezultatom najmanj 60% oziroma oceno 6,3 pri nalogah s skupno oceno.
Tekmovalec, ki tekom turnirja (eno ali večdnevnega) pridobi višjo licenco, lahko ob naknadni
prijavi brez posebnega doplačila (samo startnina) nastopi tudi v kategoriji z na novo pridobljeno
licenco.
V E in A nalogah pa tekmovalci z na novo pridobljeno višjo licenco ostanejo do konca turnirja v
prvotno prijavljeni E ali A nalogi za nižje licence.
Tekme za mlade konje lahko jahajo polnoletni tekmovalci z ustrezno licenco ali
mladoletni tekmovalci z licenco M ali več. Tekme za mlade konje ne štejejo za
napredovanje licenc.
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3. PRIJAVE NA TEKMOVANJA
Prijave na razpisano tekmovanje se vršijo za vsako tekmo posebej preko spletne strani KZS
www.konj-zveza.si/ tekmovalni sistem, kjer so objavljena tudi navodila za prijavo.
ROK PRIJAV JE TOREK PRED TEKMOVANJEM DO 24.00 URE. ROK ODJAVE IN
MOŽNOST SPREMEMBE PRIJAVLJENE KATEGORIJE ALI DRESURNE NALOGE PARA
KONJ JAHAČ V DRUGO KATEGORIJO ALI DRESURNO NALOGO, PA JE MOŽNO DO
SREDE DO 12.00 URE. KASNEJŠE ODJAVE NISO MOGOČE.
Rok prijav za DP je 10 dni pred prvim tekmovalnim dnem.
PRI FEI MEDNARODNIH TEKMOVANJIH, ostalih mednarodnih in prijateljskih tekmovanjih
so roki prijav in odjav v skladu z dostavljenimi propozicijami organizatorjev.
V kolikor tekmovalec v Pokalu ali DP jaha več konj mora označiti konja, ki ga jaha za Pokal ali
DP.
Po roku odjav velja kot opravičilo zdravstveno ali veterinarsko spričevalo, dostavljeno na KZS
najkasneje do srede po zaključenem tekmovanju, sicer je kazen 60,00 EUR.
Kazen izterja KZS, 50% kazni dobi organizator. V primeru neplačila KZS tekmovalcu ne dovoli
starta do poravnave kazni.
Naknadne prijave so možne po dogovoru z organizatorjem ob vplačilu dvojne prijavnine.
KZS na osnovi poslanih prijav pripravi startno listo in jo objavi na spletni strani v sredo
pred tekmovanjem najkasneje do 24.00 ure.
Startna lista se žreba avtomatsko po računalniškem programu.
Na startni listi mora biti obvezno naveden pričetek vsake posamezne tekme.
Prijave na tekmovanja razpisana po koledarju FEI:
Par jahač/konj, ki želi tekmovati na CDI, mora opraviti kvalifikacijo na nivoju ali v nalogi, kamor
se prijavlja.
Opravljena kvalifikacija v posamezni nalogi pomeni prijavo v tej nalogi ali nižji. Kvalifikacija mora
biti opravljena najkasneje do datuma za dokončno prijavo na CDI. Za FEI prvenstva in OI veljajo
dodatno doseženi kvalifikacijski kriteriji v skladu z aktualnimi, objavljenimi FEI pravili.
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.
Tekmovalci so dolžni spoštovati roke prijav, prav tako tudi eventualnih odjav v skladu z
razpisanimi propozicijami.
Rezultati iz prostih programov z glasbo ne štejejo za kvalifikacijo.
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4. 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).
Računalniška obdelava podatkov je na vseh tekmovanjih obvezna razen pri tekmah na
eno oceno. Pri tekmovanjih, kjer računalniška obdelava ni potrebna je organizator dolžan
poskrbeti, da se rezultati tekmovanja s podpisom predsednika sodniškega zbora v roku
7 dni po zaključku tekmovanja posredujejo na KZS.
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.
Neregistrirani konji ali nelicencirani tekmovalci, razen tistih, ki želijo na tekmovanju opravljati
E licenco, nimajo pravice nastopanja, tudi ne izven konkurence.
Tekmovanja se odvijajo v organizaciji tekmovalnih klubov v Sloveniji po letnem koledarju
prireditev in odobritvi SS za dresurno jahanje.
Organizator dresurnega tekmovanja mora vabilo za tekmo poslati na KZS najmanj 1 mesec
pred tekmovanjem (glej prilogo priporočila organizatorjem dresurnih tekmovanj).
Na tekmovalni dan se lahko razpišejo v isti kategoriji različne naloge.
Tekmovanja na nivoju nacionalnega tekmovanja v pokriti jahalnici so regularna glede na dane
razmere velikosti in ostalih pogojev in jih odobri SS za dresurno jahanje.
4.1 Na regularnih tekmah se lahko razpiše tudi paradresurna tekma po pravilniku FEI.
Tekme v paradresuri se razpisujejo po kategorijah:
1) Kategorija 1
2) Kategorija 2
3) Kategorija 3
4) Kategorija 4
5) Kategorija 5
V posamezni kategoriji lahko nastopajo ustrezno klasificirani parajahači, ki morajo biti
klasificirani pri licenciranih klasifikatorjih.
Na paradresurnih tekmah se razpisujejo FEI naloge (https://inside.fei.org/fei/yourrole/organisers/p-e-dressage/tests).
Parajahači lahko nastopajo tudi na standardnih dresurnih tekmah v kategoriji za katero imajo
opravljeno licenco.
Parajahači, na para dresurnih tekmah in standardnih dresurnih tekmah, lahko uporabljajo po
kategorizaciji določene pripomočke kot je zavedeno v “Para equestrian master list”
(https://data.fei.org/Tools/BaseData.aspx?table=PEDAthletesClassification) ter standardne
pripomočke, kot so določeni po pravilniku FEI (standard compensating aids – FEI Paradressage
Rules). Standardne pripomočke lahko uporabljajo parajahači v vseh kategorijah, ti pripomočki
niso zapisani v FEI Masterlist. Podrobneje so vsi pripomočki definirani v Pravilniku za
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paradresuro FEI (čl. 8428).
Uporaba pripomočkov na standardnih dresurnih tekmah mora biti predhodno najavljena.

5. VHLEVLJENJE KONJ
Organizator finala Pokala ali DP mora poleg prostora za tekmovanje in ogrevanje poskrbeti za
primerno vhlevljenje konj na osnovi pravočasnega predhodnega naročila in plačila boksa. Člani
sodniškega zbora ali stevardi so primernost dolžni preveriti in zagotoviti spoštovanje FEI
kodeksa.

6. STEVARD
Organizatorju se priporoča zagotoviti osebo – stevarda ali sodnika, ki bo po odjahani nalogi
opravil pregled uzdanja (rokavice se menjajo posebej za vsakega konja) in zagotoviti nadzor v
ogrevalnih prostorih. Pregled uzdanja je obvezen na Finalu Pokala in DP, na ostalih tekmah se
opravi naključni pregled po odredbi sodniškega zbora.

7. 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.
V sodniškem zboru petih sodnikov lahko sodijo največ trije tuji sodniki, v sodniškem zboru treh
pa največ dva tuja sodnika. Predsednik sodniškega zbora je slovenski državni sodnik.
Pri treh sodnikih mora en sodnik sedeti na E ali B, v kolikor to dopušča prostor.
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).
Na Finalu pokala in DP lahko sodi tuj sodnik najmanj FEI 2*.
Tekmovanja za mlade konje sodijo trije državni sodniki.
Na prijateljskih tekmovanjih in kvalifikacijskih tekmovanjih za Pokal pa lahko poleg državnega
sodnika sodi kategorije E do vključno LM tudi en klubski sodnik.
Sodniški zbor za posamezno tekmovanje po predlogu organizatorja potrdi Komisija za dresurno
jahanje pri Zboru uradnih strokovnih oseb.
Sodnike za DP in Finale pokala SLO delegira Komisija za dresurno jahanje pri Zboru
uradnih strokovnih oseb upoštevajoč predlog organizatorja.
8. REGULARNOST TEKME
Za regularnost tekme morajo nastopiti vsaj 3 tekmovalci, izvzeto je DP individualno in Pokal
Slovenije, ker se tekme navezujejo po težavnosti.
Kadar so na tekmi v E in A kategoriji z nižjo licenco prijavljeni manj kot trije tekmovalci, se tekmi
z nižjo in višjo licenco združita.
Pri tekmah, ki zaradi premajhnega števila tekmovalcev niso regularne, se rezultat šteje za
napredovanje licenc in za kvalifikacijo za pokal, ne pa za točkovanje za jahača leta.
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9. PODELITVE
Na CDNA in CDNB tekmovanju tekmovalec, ki ne pride na podelitev s konjem, ki ga je jahal na
tekmi, izgubi pravico do uvrstitve in dobi indikator I-izključitev.
Na CDNC tekmovanju lahko organizator sam določi, ali so podelitve na konjih ali brez.
Para jahač lahko pride na podelitev brez konja.
Sodniški zbor lahko izjemoma dovoli udeležbo na podelitvi brez konj ali z drugim konjem.
Podelitev se odvija po protokolu (glej prilogo 1).
V kategorijah E in A nivoja je tekmovanje organizirano posebej za tekmovalce z E oziroma A
licenco in posebej za ostale tekmovalce. Organizatorju se priporoča, da je na sporedu najprej
tekma za tekmovalce z višjimi licencami.
Organizator je dolžan priskrbeti častne nagrade za plasirane tekmovalce. Plasiranih je najmanj
1/3 tekmovalcev od skupnega števila prijavljenih tekmovalcev za tekmo. Priporočajo se denarne
ali praktične nagrade (višino določi organizator tekmovanja), od vseh denarnih nagrad se
odteguje 10% za KZS.
10. TEKME ZA MLADE KONJE
Organizatorjem se priporoča organizacija tekmovanj za mlade konje (4, 5, 6 in 7 let) v nalogah
in po propozicijah FEI.
Število tekmovalcev za regularnost tekme za mlade konje ni predpisano (podelitev se izvede,
tudi če nastopi zgolj en tekmovalec).
5 letni konji lahko nastopijo tudi na nalogah za 4 letne konje, 6 letniki na nalogah za 5 letne in 7
letniki na nalogah za 6 letne (za DP za mlade konje to ne velja). V teh primerih se konji ocenjujejo
po starosti ločeno, tudi podelitve so izvedene ločeno.
Klubom se priporoča tudi organizacija drugih nalog in kategorij.

11. JAHANJE PO NAREKU
Po nareku se lahko jahajo vse naloge na CDNB in CDNC turnirjih, na CDNA turnirjih pa se lahko
jahajo po nareku samo naloge E kategorije.
12. OGREVANJE
Ogreva se lahko samo na vnaprej določenem ogrevalnem prostoru. V ogrevalnem prostoru je od
osebja lahko samo stevard ali predsednik sodniškega zbora (oz. njegov pooblaščeni član
sodniškega zbora).
Ogrevalni prostor je zaprt za tekmovalce in konje, ki se ne pripravljajo za trenutno tekmo.
Na turnirjih mora organizator določiti čas uporabe ogrevalnega prostora za jahače in konje, ki se
neposredno ne pripravljajo na start ali za njih zagotoviti ustrezen nadomestni ogrevalni prostor.
13. OMEJITVE PRI STARTIH KONJ IN JAHAČEV
Konj lahko starta največ dvakrat na tekmovalni dan. Izjema sta kategoriji E in A kjer lahko nastopi
konj star 6 let in več trikrat. Konj, ki starta v kategoriji S pa ima lahko samo en start na dan. 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.
Konji stari 4 in 5 let lahko tekmujejo na tekmovalni dan samo enkrat. Tekmovalci v kategoriji
otroci lahko tekmujejo le s konjem, starim 6 let ali več.
Kategorija posamezne tekme se lahko preskoči, vendar ne z istim jahačem. Izvzeto je ekipno
državno prvenstvo, če par jahač / konj nastopata za ekipo in individualno.
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V kategoriji S - St. Georg in Intermediate I, izvzeto je DP, nima pravice nastopiti par jahač/konj,
ki sta do nominativne prijave že bila uvrščena med prvih 15 v nalogi Grand Prix na CDIO,
Šampionatih, OI ali sta dosegla prva tri mesta v nalogi Intermediate II na CDI3*,4* ali 5* ali CDIO.
BREJE KOBILE se 6 mesecev pred in 6 mesecev po porodu ne smejo udeležiti tekmovanj. V
kolikor kobila zvrže po 6 mesecu, lahko prične s tekmovanjem po 90 dnevih. Sankcije: 375 EUR
za lastnika konja in enoletna prepoved tekmovanja za vse konje tega lastnika.
14. OPREMA KONJA
- enojna brzda obvezna v kategorijah E, A, L, LM v kategoriji M in S dovoljena;
- dvojna brzda dovoljena v kategoriji M in S;
- športno sedlo dovoljeno v kategorijah E, A, L, LM in M;
- dresurno sedlo obvezno v kategoriji S;
- podsedelnica je lahko bele, krem ali črne barve;
- naušniki so dovoljeni na zunanjih in notranjih tekmovališčih, morajo biti diskretnih barv,
ne smejo pokrivati oči in ne smejo biti pritrjeni na nosnik;
- ščitniki in bandaže so dovoljeni samo v ogrevalnem prostoru, bandaže bele barve so
dovoljene na podelitvah;
- registrska številka konja obvezna za vse konje na tekmovanju.
Če tekmovalec vstopi v prostor okrog tekmovalne arene ali v tekmovalno areno z
nedovoljeno opremo jo mora čimprej odvreči, oziroma najkasneje po opozorilu sodnika
na poziciji C, za kar dobi pri vsakem sodniku 2 kazenski točki. Te točke se ne smatrajo kot
napaka.
15. OPREMA JAHAČA
- suknjič - enobarven temne barve v kategorijah E, A, L, LM, v kategoriji M in S
pa enobarvni suknjič ali frak temne barve;
- jahalne hlače - bele ali krem barve;
- plastron ali kravata - bela, krem ali v barvi suknjiča oz. fraka;
- rokavice - bele, krem ali v barvi suknjiča oz. fraka;
- škornji - črni ali v barvi suknjiča oz. fraka;
- zaščitna tritočkovna čelada - črne ali temne barve;
- ostroge - dovoljene v vseh kategorijah in obvezne v M in S kategoriji. Do vključno leta v
katerem tekmovalci dopolnijo 14. let (kategorija otroci) je dovoljena dolžina ostrog 3 cm
brez koleščkov;
- bič dovoljen na vseh tekmovanjih v vseh nalogah razen na Finalu Pokala in DP (velja za
vse razpisane naloge), kjer ga mora tekmovalec odvreči pred vstopom v prostor okoli
tekmovalne arene. Dovoljena dolžina biča je 120 cm, za ponije pa 100 cm;
- zaščitni jopič (želva) - obvezen za tekmovalce do vključno leta v katerem dopolnijo 14.
let (kategorija otroci) tako v ogrevalnem kot v tekmovalnem prostoru;
- čapsi iz gladkega trdega usnja dovoljeni v E, A, in L kategorijah;
- jodpuhr jahalne hlače dovoljene za tekmovalce v kategoriji otroci do vključno leta v
katerem dopolnijo 14. let.
Zaščitna tritočkovna čelada je obvezna za vse tekmovalce v ogrevalnem in tekmovalnem
prostoru.
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16. RUMENI KARTON in OPOMIN
RUMENI KARTON
V skladu s Splošnim pravilnikom FEI (člen 169) lahko predsednik sodniškega zbora ali glavni
stevard izda rumeni karton odgovorni osebi (tekmovalcu, trenerju, lastniku konja…). Rumeni
karton se podeli osebno ali na drug ustrezen način v primeru prekrškov, omenjenih v odstavkih
169.6.2 (zloraba konja) in 169.6.3 (neprimerno vedenje do uradnih oseb na tekmovanju ali tretjih
oseb, ki so povezane s tekmovanjem).
V primeru podelitve rumenega kartona se mora po odločitvi sodniškega zbora na uradni oglasni
deski objaviti ime tekmovalca in razlog podelitve. V skladu s Splošnim pravilnikom FEI je v
primeru, ko opozorjena oseba v roku enega leta od prejetja prvega rumenega kartona dobi drugi
rumeni karton za enak prekršek na istem ali katerem drugem tekmovanju, le-ta avtomatično
suspendirana za obdobje dveh mesecev od izdaje uradnega obvestila s strani Konjeniške zveze
Slovenije. V primeru, ko želi glavni stevard izdati rumeni karton za prekršek, ki je izven njegove
pristojnosti, je potrebno, da se najprej posvetuje s tehničnim delegatom ali predsednikom
sodniškega zbora.
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.
17. ZVONEC/START
Start tekmovalca je v 45 sekundah po znaku zvonca. 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.
Na tekmovanjih, kjer ni zaslona z odštevalno uro, mora po znaku zvonca tekmovalec po najkrajši
možni poti vstopiti v tekmovalni prostor in startati.

18. TOČKOVANJE ZA NAJUSPEŠNEJŠEGA JAHAČA LETA V DRESURNEM JAHANJU Po
spodnji tabeli se tekmovalcem med tekmovalno sezono zbirajo točke za najboljšega otroka
(mlajšega mladinca), mladinca, mladega jahača in člana.
Upošteva se najboljši rezultat tekmovalca na tekmovalni dan.
Za točkovanje se upoštevajo samo tekme z doseženim rezultatom 60% in več oziroma 6,3 točke
pri nalogah s skupno oceno, izvzeta so FEI mednarodna tekmovanja in FEI prvenstva, kjer šteje
uvrstitev.
Tekmovalcem, ki tekmujejo v nalogah za mlade konje se točkovanje upošteva le, če jahajo
starosti konja ustrezno nalogo.
Tekme kategorije E ne štejejo za točkovanje za jahača leta.
Na tekmovanjih FEI CDI3*,CDI4*,CDI5* v nalogah Grand Prix, Grand Prix Special in Grand Prix
Freestyle se tekmovalcem z doseženim rezultatom 60% in več točke podvojijo. Na tekmovanjih
CDI W (Svetovni Pokal) pa se točke z doseženim rezultatom 60% in več potrojijo. Prav tako se
potrojijo točke tekmovalcem z doseženim rezultatom 60% in več na tekmovanjih FEI CDICh-A,
CDIP, CDIJ, CDIYR. Na Balkanskem prvenstvu se tekmovalcem z doseženim rezultatom 64%
točke podvojijo.
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Za tekmovanja na FEI prvenstvih - EP, SP, OI in Finale Svetovnega pokala se točke potrojijo in
tekmovalec dobi za udeležbo na prvenstvih naslednje število točk ne glede na uvrstitev (bonus
točke):
Kategorija
Kategorija
Kategorija
Kategorija
Kategorija

Grand Prix (člani) 255 točk,
S (mladi jahači) 165 točk,
M (mladinci) 105 točk,
LM (poniji) 60 točk,
L (otroci) 45 točk.

Tekmovalci, ki se udeležujejo nacionalnih tekmovanj v tujini, so dolžni v roku 7 dni na KZS
predložiti rezultate, o njihovi pravilnosti pa odloča aktualni strokovni svet za dresurno jahanje pri
KZS. Če rezultati niso pravočasno in pravilno predloženi, ne štejejo v točkovanje. Na spletni
strani KZS bodo objavljeni le tisti rezultati iz tekem v tujini, ki štejejo za točkovanje za jahača
leta.
Tekmovalci za uvrstitev na DRŽAVNEM PRVENSTVU in v FINALU POKALA dobijo dodatne
točke, prav tako v skladu s spodnjo tabelo in sicer:
DP
otroci
mladinci
mladi jahači
člani

A
LM
M
S

FINALE POKALA
otroci
mladinci
mladi jahači
člani

A
LM
M
S

Slovesna razglasitev najuspešnejših jahačev vsake kategorije posebej je ob zaključku sezone.
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TOČKOVANJE ZA TEKMOVALCE IN KONJE - v kategorijah:
Mesto

A in
4 letni
konji*

L

LM in
5 letni
konji*

M in
6 letni
konji*

Prix St.
Georges
in 7 letni
konji

Int. I

Int. II,
Int. A,
Int. B

GP/
GPS

1.

10

15

20

35

55

65

75

85

2.

8,5

13

17

30

47

55

65

71

3.

7

11

14,5

25,5

40

47

54

62

4.

6

9,5

12,5

21,5

34

40

46

54

5.

5

8

10,5

18

29

34

39

46

6.

4,5

7

9,5

16

26

30,5

34

40

7.

4

6

8,5

14

23,5

27,5

31

36

8.

3,5

5

7,5

12,5

21

25

28

33

9.

3

4,5

6,5

11

19

22,5

25

29

10.

2,5

4

6

10

17

20

22

25

11.

2

3,5

5,5

9

15

18

20,5

22

12.

1.5

3

5

8

13,5

16

18

20,5

13.

1

2,5

4,5

7

12

14

16

18,5

14.

0,5

2

4

6

11

12,5

14

16

15.

-

1,5

3,5

5,5

10

11

13

14,5

16.

-

1

3

5

9

10

12

13

17.

-

0,5

2,5

4,5

8

9

10

11,5

18.

-

-

2

4

7

8

9

10

19.

-

-

1,5

3,5

6

7

8

9

20.

-

-

1

3

5,5

6

7

8

21.

-

-

0,5

2,5

5

5,5

6

7

22.
23.

-

-

-

2
1,5

4,5
4

5
4,5

5,5
5

6
5,5

24.

-

-

-

1

3,5

4

4,5

5

25.

-

-

-

0,5

3

3,5

4

4,5

26.

-

-

-

-

2,5

3

3,5

4

27.

-

-

-

-

2

2,5

3

3,5

28.

-

-

-

-

1,5

2

2,5

3

29.

-

-

-

-

1

1,5

2

2,5

30.

-

-

-

-

0,5

1

1,5

2

31.

-

-

-

-

-

0,5

1

1,5

32.

-

-

-

-

-

-

0,5

1

33.

-

-

-

-

-

-

-

0,5

* posebno točkovanje za mlade konje velja le za tekme, ki so organizirane posebej za
mlade konje
19. KONČNA DOLOČILA
Zgoraj napisana SPLOŠNA DOLOČILA ZA TEKMOVANJE V DRESURI 2021 veljajo za vsa
tekmovanja. Za Pokal Slovenije, DP in za Challenge pa veljajo še posebna določila. Za vse
ostalo, kar ni posebej določeno v tem pravilniku, velja aktualni pravilnik FEI.
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POKAL SLOVENIJE V DRESURNEM JAHANJU ZA OTROKE, MLADINCE,
MLADE JAHAČE, ČLANE IN AMATERJE 2021
Vsa določila, ki se nanašajo na finale Pokala Slovenije, se upoštevajo tekom celotnega
turnirja, ne glede na to ali razpisana tekma velja za finale Pokala ali ne.
1. Za Pokal Slovenije se točkujejo samo tekmovalci s slovenskim državljanstvom. Tekme so
odprte in v njih lahko nastopajo tudi vabljeni tuji tekmovalci. Tekmovanja za Pokal Slovenije v
dresuri se odvijajo v konkurenci otroci, mladinci, mladi jahači, člani in amaterji ter so razpisana
v začetku tekmovalne sezone. Organizator mora v propozicijah navesti katere tekme se jahajo
za Pokal Slovenije.
Naloge v kvalifikacijskih tekmah (naloge znotraj kategorij izbere in razpiše organizator):
- otroci
A, L
- mladinci
L, LM, M
- mladi jahači LM, M, S
- člani
M, S
- amaterji
L in LM.
Če organizator razpiše v isti kategoriji več nalog mora določiti katera od teh šteje za pokal.
Tekmovanja za Pokal Slovenije so lahko eno ali dvodnevna. V primeru večdnevnega tekmovanja
lahko štejeta za Pokal Slovenije največ dva tekmovalna dneva. Organizatorji tekmovanj Pokala
Slovenije morajo zagotoviti nivoju pokalnega tekmovanja primerne pogoje.
2. V konkurenci za Pokal Slovenije lahko nastopata dva tekmovalca z istim konjem, vendar
samo v kategoriji otroci, ostali tekmovalci lahko nastopajo z istim konjem le v različnih
kategorijah. Konj, ki starta v kategoriji S, ima lahko samo en start na dan.
3. Tekmovalec lahko na vsakem tekmovanju v konkurenci za Pokal Slovenije tekmuje v različni
težavnostni stopnji z največ 3 konji in z vsakim konjem lahko nastopi v dveh različnih
težavnostnih stopnjah. Za pokal se točkuje najboljši rezultat dneva.
4. FINALE POKALA
Par jahač-konj ima pravico nastopa v finalu, če je nastopil vsaj na eni kvalifikacijski tekmi.
Tekmovalci morajo ob prijavah navesti, s katerim konjem startajo za Pokal Slovenije in v kateri
kategoriji.
V vsaki kategoriji najprej startajo tekmovalci za Pokal.
Na obeh finalnih tekmah mora tekmovalec nastopiti z istim konjem, s katerim je vsaj enkrat
tekmoval na kvalifikacijah.
Par jahač-konj lahko med tekmovalno sezono preide v višjo kategorijo (če ima ali je pridobil
ustrezno licenco), vendar se mora pred finalnim tekmovanjem Pokala izjasniti, v kateri kategoriji
bo nastopil.
Par jahač-konj lahko v finalu nastopi v višji kategoriji kot na kvalifikacijskih tekmovanjih.
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5.

KATEGORIJE IN DRESURNE NALOGE NA FINALU POKALA
Otroci:
kategorija A in L
Prvi dan:
Drugi dan:

A16, L6
A1, L2

Mladinci:
kategorija L
Prvi dan:
Drugi dan:

L6
kur L; prosti program z glasbo

kategorija LM
Prvi dan:
Drugi dan:

LM2
kur LM; prosti program z glasbo

kategorija M
Prvi dan:
Drugi dan:

M2; FEI Mladinci ekipna naloga
kur M; prosti program z glasbo

Mladi jahači:
kategorija LM
Prvi dan:
Drugi dan:

LM2
kur LM; prosti program z glasbo

kategorija M
Prvi dan:
Drugi dan:

M2; FEI Mladinci ekipna naloga
kur M; prosti program z glasbo

kategorija S
Prvi dan:
Drugi dan:

S2; FEI Mladi jahači ekipna naloga / FEI Prix St. Georges
kur S; prosti program z glasbo

Člani:
kategorija M
Prvi dan:
Drugi dan:

M2; FEI Mladinci ekipna naloga
kur M; prosti program z glasbo

kategorija S
Prvi dan:
Drugi dan:

S2; FEI Mladi jahači ekipna naloga / FEI Prix St. Georges
kur S; prosti program z glasbo

Amaterji:
kategorija L
Prvi dan:
Drugi dan:

L6
kur L; prosti program z glasbo

kategorija LM
Prvi dan:
Drugi dan:

LM2
kur LM; prosti program z glasbo
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6. Na vsak tekmovalni dan se odvijajo tekme kat.: A, L, LM, M in S. Po vsaki tekmi je podelitev
častnih nagrad za tekmo.
Pri nalogi E in A sta dve podelitvi in sicer posebej za tekmovalce z E oz. A licenco in posebej za
tekmovalce z višjo licenco, razen na Finalu pokala, kjer je tekma in podelitev skupna za vse
tekmovalce, ne glede na licenco.
Denarne nagrade se priporočajo.
V primeru enakosti na prvih treh mestih se upošteva boljša skupna ocena.
7. Razvrščanje za Pokal Slovenije:
Tekmovalci, ki so dosegli rezultat 60% in več se v konkurenci za Pokal Slovenije razvrščajo
glede na naslednjo tabelo (kvalifikacijska tekmovanja in finale):
OTROCI
povprečno

MLADINCI
povprečno

MLADI JAHAČI
povprečno

ČLANI
povprečno

AMATERJI
povprečno

Kat. L in so zbrali
60% točk ali več
Kat. A in so zbrali
60% točk ali več

Kat. M in so zbrali 60%
točk ali več
Kat. LM in so zbrali 60%
točk ali več
Kat. L in so zbrali 60%
točk ali več

Kat. S in so zbrali 60%
točk ali več
Kat. M in so zbrali
60% točk ali več
Kat. LM in so zbrali
60% točk ali več

Kat. S in so zbrali 60%
točk ali več
Kat. M in so zbrali
60% točk ali več

Kat. LM in so zbrali
60% točk ali več
Kat. L in so zbrali
60% točk ali več

Točke se na kvalifikacijskih tekmah dodelijo prvim 20 uvrščenim pri članih, mladih jahačih,
mladincih, otrocih in amaterjih po spodaj navedeni tabeli.
1. mesto
2. mesto
3. mesto
4. mesto
5. mesto
6. mesto
7. mesto
8. mesto
9. mesto
10. mesto
11. mesto
12. mesto
13. mesto
14. mesto
15. mesto
16. mesto
17. mesto
18. mesto
19. mesto
20. mesto

20
17
14,5
12,5
10,5
9,5
8,5
7,5
6,5
6
5,5
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1

točk
točk
točk
točk
točk
točk
točk
točk
točk
točk
točk
točk
točke
točke
točke
točke
točki
točki
točke
točka

Tekmovalcem se točke kvalifikacijskih tekem seštevajo in skupaj s točkami v Finalu tvorijo končni
rezultat Pokala Slovenije. Štejejo rezultati vseh kvalifikacijskih tekem.
V Finalu se seštevek točk obeh tekmovalnih dni podvoji. V primeru, da tekmovalec na Finalu
jaha samo en tekmovalni dan, se točke le-tega ne podvojijo.
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V primeru enakega končnega seštevka točk prevlada ocena iz zadnjega tekmovalnega dne.
Za uvrstitev v Pokalu se upoštevajo vsi tekmovalci, ki so opravili kvalifikacije in so nastopili vsaj
en tekmovalni dan na tekmovanju za Finale Pokala Slovenije.
8. V primeru, da so na posamezno kvalifikacijsko tekmo za Pokal Slovenije prijavljeni manj kot
trije tekmovalci, se tekma vseeno izvede, če v njej tekmuje vsaj en tekmovalec, ki tekmuje v
konkurenci za Pokal Slovenije. V tem primeru tekma ni regularna in ni podelitve, tekmovalcu pa
se rezultat upošteva, če tekmuje v konkurenci za Pokal.
9. 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.
10. Vrstni red startanja v kvalifikacijskih tekmah se določi z elektronskim žrebanjem.
V prvem delu finalnega tekmovanja za Pokal Slovenije se vrstni red startanja določi z
žrebanjem in nastopijo najprej tekmovalci v konkurenci za Pokal Slovenije.
V drugem delu finalnega tekmovanja startajo:
najprej tekmovalci za Pokal Slovenije v obratnem vrstnem redu, kot so se uvrstili v prvem delu
finalnega tekmovanja, potem sledijo tekmovalci izven konkurence.
Sodniški zbor odloča v slučaju, da so starti posameznega tekmovalca časovno preblizu.
11. Ostalo se odvija v skladu s splošnimi določili KZS za dresurno jahanje in pravilniki FEI 2021.
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DRŽAVNO PRVENSTVO V DRESURNEM JAHANJU ZA OTROKE, MLADINCE,
MLADE JAHAČE, ČLANE IN AMATERJE 2021
Vsa določila, ki se nanašajo na DP, se upoštevajo tekom celotnega turnirja, ne glede na
to ali razpisana tekma velja za DP ali ne.
1.

DP v dresuri vsako leto organizira najboljši ponudnik po sklepu SS za dresurno jahanje.

2.

Organizator mora imeti poleg ustreznega tekmovalnega prostora tudi prostor za ogrevanje
in trening, sodniška mesta in vse ostale pripomočke za organizacijo tekmovanja.

3.

KZS priskrbi medalje in rozete za tri prvo uvrščene v kategoriji otrok, mladincev, mladih
jahačev, članov in amaterjev v posamični in ekipni razvrstitvi. Organizator pa častne
nagrade za posamezne tekme.

Startnine - glej splošna določila.
4. DP v dresuri za tekmovalce s slovenskim državljanstvom se odvija:
Za ekipni plasma:
- otroci v nalogah:

A16;

- mladinci nalogah:

L7;

- mladi jahači v nalogah:

LM3;

- člani v nalogah:

M3;

- amaterji:

LM2.

Ekipo sestavljajo klubske ekipe z dvema ali tremi tekmovalci, ekipni plasma se določi s
seštevkom odstotkov dveh najbolje uvrščenih tekmovalcev v ekipi.
Sestavo ekip in vrstni red startov tekmovalcev v ekipi mora klub pisno sporočiti na KZS
najkasneje do zadnjega roka prijav na tekmo.
Ekipa z najvišjim seštevkom odstotkov je zmagovalka. Število ekip za posamezni klub ni
omejeno.
Za regularnost ekipnega prvenstva morajo nastopiti najmanj tri ekipe v posamezni kategoriji.
V primeru enakega števila točk pri ekipah se upošteva boljša uvrstitev slabšega tekmovalca iz
ekipe.
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Za posamični plasma:
- otroci v nalogah: A3 in L1 ter A1 in L2.
Tekmovalci se razvrščajo v skladu s spodnjo tabelo. Za regularnost DP morajo nastopiti
vsaj trije tekmovalci, ki tekmujejo za DP.
- mladinci v nalogah: L1; LM2; M3; FEI Mladinci posamična naloga ter Kur nalogah iste
težavnosti.
Tekmovalci se razvrščajo v skladu s spodnjo tabelo. Za regularnost DP morajo nastopiti vsaj
trije tekmovalci, ki tekmujejo za DP.
- mladi jahači v nalogah: LM2; M3; FEI Mladinci posamična naloga, S2; FEI Mladi jahači ekipna
naloga ter Kur nalogah iste težavnosti.
Tekmovalci se razvrščajo v skladu s spodnjo tabelo. Za regularnost DP morajo nastopiti vsaj
trije tekmovalci, ki tekmujejo za DP.
Tekmovalci v konkurenci mladih jahačev, mladincev in otrok se razvrstijo v skladu s
spodnjo tabelo:
MLADINCI

MLADI JAHAČI

Kat. M in so zbrali 60% točk ali več

Kat. S in so zbrali 60% točk ali več

Kat. L/M in so zbrali 60% točk ali več

Kat. M in so zbrali 60% točk ali več

Kat. M in so zbrali manj kot 60% točk

Kat. S in so zbrali manj kot 60% točk

Kat. L in so zbrali 60% točk ali več

Kat. L/M in so zbrali 60% točk ali več

Kat. L/M in so zbrali manj kot 60% točk Kat. M in so zbrali manj kot 60% točk
Kat. L in so zbrali manj kot 60% točk

OTROCI
Kat. L in so zbrali 60 % točk ali
več
Kat. A in so zbrali 60 % točk ali
več
Kat. L in so zbrali manj kot 60%
točk
Kat. A in so zbrali manj kot 60%
točk
/

Kat. L/M in so zbrali manj kot 60% točk

/

- člani: v nalogah: S2; FEI Mladi jahači ekipna naloga / FEI Prix St. Georges, I1; FEI Intermediate
I in GP2; FEI Grand Prix ter Kur nalogah iste težavnosti.
Tekmovalci se razvrščajo v skladu s spodnjo tabelo. Za regularnost DP morajo nastopiti vsaj
trije tekmovalci, ki tekmujejo za DP.
Tekmovalci v članski konkurenci se razvrstijo v skladu s spodnjo tabelo:
Naloga FEI Grand Prix in so zbrali 60% točk ali več
Naloga FEI Intermediate I in so zbrali 60% točk ali več
Naloga FEI Grand Prix in so zbrali manj kot 60% točk
Naloga FEI St. Georg in so zbrali 60% točk ali več
Naloga FEI Intermediate I in so zbrali manj kot 60%
Naloga FEI St. Georg in so zbrali manj kot 60% točk

- amaterji v nalogah: LM2 ter Kur LM.
Za regularnost DP morajo nastopiti vsaj trije tekmovalci, ki tekmujejo za DP.
Amaterskega DP se lahko udeležijo tekmovalci, ki so dopolnili 18 let in imajo licenco LM ali višjo.
Tekmovalci, ki imajo licenco S se lahko amaterskega DP udeležijo le, če zadnjih 5 let niso startali
v kategoriji S. Par konj jahač, ki sta že startala v kategoriji S, se ne smeta udeležiti amaterskega
DP. Tekmovalci, ki startajo amatersko DP, se ne smejo udeležiti članskega DP (ekipnega in
posamičnega).
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Skupni seštevek % obvezne naloge ter prostega programa z glasbo (Kura) se deli z dva zaradi
izračuna povprečnega % za končno razvrstitev za DP posamično.
V primeru enakega števila točk pri posamični uvrstitvi se upoštevajo določila FEI.
Za uvrstitev na DP morajo biti tekmovalci uvrščeni oba tekmovalna dneva.
5. Razpisane tekme na DP so odprte. Organizatorju se priporoča, da poleg nalog za DP razpiše
tudi druge naloge.
Dresurne naloge kategorije E in A na državnem prvenstvu niso razdeljene na višje in nižje
licence.
6. Otroci, mladinci in mladi jahači se DP lahko udeležijo samo v eni konkurenci.
Prestopi se lahko samo v eno višjo kategorijo in v tej kategoriji se nato nastopi ekipno in
posamično.
V kategoriji otrok lahko nastopajo tekmovalci od 10 do vključno 14 let, v kategoriji mladinci od
15 do vključno 18 let in mladi jahači od 19 do vključno 21 let. Tekmovalci, ki nastopajo v
konkurenci otrok, ne morejo tekmovati za mladinsko posamično ali ekipno prvenstvo.
7. Dva jahača ne smeta startati v isti konkurenci z istim konjem. Če tekmovalec jaha več konj,
mora pred tekmo prijaviti konja, ki ga jaha za DP in z njim starta kot prvim.
Tekmovalci lahko za ekipno DP startajo z drugim konjem kot za posamično DP, vendar morajo
ob prijavi izrecno navesti, s katerim konjem startajo za ekipni in s katerim za posamični plasma.
8. Vrstni red startanja se določi z žrebanjem.
Najprej nastopijo tekmovalci, ki tekmujejo za DP.
Sodniški zbor odloča o razvrstitvi v primeru, da so starti posameznega tekmovalca časovno
preblizu.
9. Tekmovalci prejmejo častne nagrade (pokali, rozete) za tekmo. Medalje in rozete za prve tri
plasirane tekmovalce in ekipe na DP podeljuje KZS.
10. Tekmovanje se mora odvijati v času, ki je zanimiv za gledalce (sobota ali nedelja).
11. Tekmovališče mora biti poravnano pred začetkom vsake tekme v vsaki kategoriji, med vsako
tekmo pa najmanj po vsakem 10. tekmovalcu.
12. Celotno tekmovališče mora biti okrašeno, kot je to v navadi na dresurnih tekmah po svetu.
Sodniška mesta morajo biti zaščitena glede na vremenske razmere (zaželena je dekoracija s
cvetličnimi aranžmaji).
Prostor za gledalce mora biti primerno označen in urejen ter fizično ločen od tekmovališča in
ogrevalnega prostora tako, da gledalci ne motijo tekmovalcev in njihovih konj in je s tem
zagotovljena večja varnost (v skladu z FEI ).
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13. Organizator tekmovanj je dolžan zagotoviti vidno mesto za postavitev reklamnih sporočil
sponzorjev. Reklamni panoji se postavijo na nasprotno stran od prostora za gledalce, v center
snemanja - po možnosti najmanj 5m od ograje maneže.
Organizator posamezne tekme je dolžan zagotoviti prodajo osvežilnih pijač in minimalne
prehrane v neposredni bližini tekmovališča.
14. V vsem ostalem veljajo Splošna določila propozicij za dresuro za leto 2021.
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DRŽAVNO PRVENSTVO V DRESURNEM JAHANJU ZA MLADE KONJE 2021
1. Dresurne naloge za mlade konje:
- 4 letni konji tekmujejo prvi in drugi tekmovalni dan v FEI nalogi za štiri letne konje to je
A17 naloga;
- 5 letni konji tekmujejo prvi in drugi tekmovalni dan v FEI uvodni nalogi za pet letne konje
to je L7 naloga;
- 6 letni konji tekmujejo prvi in drugi tekmovalni dan v FEI uvodni nalogi za šest letne konje
to je M8 naloga;
- 7 letni konji tekmujejo prvi in drugi tekmovalni dan v FEI uvodni nalogi za sedem letne konje
to je S4 naloga.

2. Dresurne naloge za mlade konje se jahajo v tekmovalni areni velikosti 20m x 60m.
3. Tekmovalci v nalogah za DP za mlade konje lahko jahajo z bičem.
4. Podelitev nagrad in lent:
- za 4 letne konje na podlagi seštevka obeh tekmovalnih dni skupaj;
- za 5 letne konje na podlagi seštevka obeh tekmovalnih dni skupaj;
- za 6 letne konje na podlagi seštevka obeh tekmovalnih dni skupaj:
- za 7 letne konje na podlagi seštevka obeh tekmovalnih dni skupaj.
Podelitev in uvrstitev je ne glede na število nastopajočih konj istega letnika.
5. Konji, ki nastopajo v konkurenci za DP, morajo biti (ob predložitvi ustreznih
dokumentov) najmanj 1(en) mesec pred DP na KZS registrirani na slovenskega lastnika
ali imeti FEI potni list s slovenskim lastništvom.
6. Najprej startajo tekmovalci v konkurenci za DP, potem ostali.
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PRILOGA 1

POTEK PODELITEV
➢ Stevard oz. njegov namestnik podeli rozete v ogrevalni maneži (tudi
pregrinjala, lente…);
➢ Oprema konja in jahača mora biti enaka kot na tekmovalnem nastopu. Dovoljene
so bele ali črne bandaže oziroma beli ali črni dresurni ščitniki.
➢ Podeljevalci se razvrstijo ob delu jahališča predvidenem za podelitev;
➢ Glasba, marš ali kaj podobnega, prične igrati, ko stevard dvigne roko;
➢ Vstop konjev: stevard vodi prvega, ostala dva se razvrstita za prvim (enako velja
za ekipe);
➢ Postavitev: zmagovalec spredaj, drugi desno in tretji levo za prvim, oba
pomaknjena nekoliko nazaj;
➢ Ko so konji razvrščeni, stevard zapusti jahališče;
➢ Napovedovalec razglasi zmagovalca (ime tekmovalca, konja,
klub). Na DP mladih konj se pa napove:
• ime in pasmo konja,
• ime očeta konja,
• ime materinega očeta konja,
• ime lastnika konja,
• ime tekmovalca in klub;
➢ Ploskanje;
➢ Zmagovalcu čestitajo v naslednjem vrstnem redu:
• predsednik sodniškega zbora;
• predstavnik organizatorja

Za DP in Pokal:
Predsednik sodniškega zbora in predstavnik KZS podelita medalje, predstavnik organizatorja
ali sponzor podelita pokal zmagovalcu in predata denarne nagrade, kjer so razpisane.
Sledi napoved drugo in tretje plasiranega konja in isti protokol za podelitev.
Napovedovalec napove himno in sledi himna.
Podeljevalci se obrnejo proti zastavi (če je), drugače v desno.
Po zaključku čestitanja sledi častni krog ob udarni glasbi. Zmagovalec napravi še en častni krog
in zapusti jahališče preko sredinske linije.
Podeljevalci smejo zapustiti prostor šele, ko ga zapusti zmagovalec.
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PRILOGA 2

PRIPOROČILA IN DOLOČILA ORGANIZATORJEM TEKMOVANJ V DRESURNEM
JAHANJU
IZVEDBA TEKMOVANJA
-

-

Organizator je pri UE (upravna enota) dolžan pridobiti soglasje za izvedbo tekmovanja.
Organizator je dolžan vsaj 1 mesec pred začetkom tekmovanja na KZS poslati vabilo v
potrditev.
Vabilo mora vsebovati:
• kraj, datum in uro pričetka tekmovanja,
• razpisane naloge,
• opis tekmovalnega in ogrevalnega prostora,
• sodniški zbor in drugo strokovno osebje,
• preiskave in cepljenja, ki so potrebna za udeležbo konj na tekmovanju,
• kontaktno osebo,
• rok prijav,
• startnine,
• namestitev konj.
KZS potrjeno vabilo objavi na svoji spletni strani.
Organizator mora ves čas tekmovanja upoštevati določila Propozicij za dresurno
jahanje in FEI za tekoče leto.

TEKMOVALNI PROSTOR
-

-

-

Zagotovljen tekmovalni in ogrevalni prostor s primerno podlago (mivka ali pesek).
Tekmovalni prostor mora biti velik 60 x 20 m, ali 40 x 20 m, ogrevalni prostor naj bi bil
enake velikosti ali večji.
Tekmovalni prostor mora biti ograjen z ograjico do višine največ 0,30 m in z možnostjo
premikanja ograje pri vhodu na A; vhod mora biti širok najmanj 2 m.
Za tekme za kvalifikacije za Pokal Slovenije, za finale Pokala in za državno prvenstvo
mora biti enaka podlaga na ogrevalnem in na tekmovalnem prostoru.
Zagotovljene sodniške hišice ali drug pokrit in dvignjen prostor za sodnike.
Črke stojijo cca. 0,50 m od ograje in morajo biti jasno označene.
Ogrevalni prostor je priporočljivo označiti s črkami.
Namestitev sodnikov (najmanj 3 m in največ 5 m od ograjice na zunanjem jahališču, v
dvorani lahko 2 m).
V primeru 3 sodnikov sedita dva sodnika ob kratki stezi; razpored sodnikov po črkah HC-B ali M-C-E, v izjemnih primerih, če res ni mogoče drugače, tudi H-C-M.
V primeru 5 sodnikov je razpored sodnikov na črkah E-H-C-M-B. ( DP)
Sodniški mesti na H in M morata biti postavljeni na kratki stezi in 2,5 m oddaljeni od
zunanjega roba dolge steze jahališča.
Sodnik na C mora imeti zvonec in štoparico.
Sodniška hišica. Za vsakega sodnika mora biti predvidena posebna hišica/kabina ali
podij 0,50 m dvignjen od tal, zaščiten pred vremenskimi pogoji in s pregledom nad
celotnim tekmovalnim prostorom.
Hišica / podij mora biti dovolj velika za namestitev treh oseb, v vsaki tribuni vsaj 1 miza
in trije stoli.
Hišici, postavljeni na E in B morata biti opremljeni s stranskimi okni.
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-

Odmor cca. 10 minut je potrebno predvideti po vsakih 8 do 10 tekmovalcih, da se lahko
uredi tekmovalni prostor.

-

Zagotoviti pokrit in z elektriko opremljen prostor za računalniško vodenje podatkov, s
panojem ali z ekranom za rezultate.
Zagotoviti pokrit in z elektriko opremljen prostor za ozvočenje – jakost zvoka ne sme
motiti konj.
Zagotoviti prostor za napovedovalca.
Zagotoviti prostor za pobiranje startnin in hranjenje ID-jev.
Organizator je dolžan preveriti ID-je, preden jih preda v hranjenje.
Zdravniško reševalno službo v skladu z zahtevami Upravne enote.
Veterinarsko službo v skladu z zahtevami Upravne enote.

-

DRESURNI ARENI

SODNIKI, STEVARDI
-

V skladu z določili 6. in 7. člena Propozicij za tekmovanja v dresurnem jahanju.
Organizator je dolžan zagotoviti usposobljene zapisnikarje in osebje za povezavo
med sodniki in računalniško službo.
Vsi delegirani sodniki in stevardi morajo biti licencirani za tekoče leto in so
objavljeni na spletni strani KZS.
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-

Sodniški zbor izbere organizator v sodelovanju s Komisijo za razpored sodnikov pri Zboru
sodnikov KZS.
Izbrani sodniški zbor in predsednik sodniškega zbora morajo biti objavljeni na vabilu za
tekmo.
Predsednik sodniškega zbora določi razpored sodnikov po nalogah in pozicijah.
Na DP in na finalu pokala je obvezna prisotnost stevarda. Stevardu je potrebno zagotoviti
zadostno število rokavic za 1x uporabo za pregled uzdanja.
Organizator mora poskrbeti za plačilo strokovnim osebam (sodniki, stevard,
računalniška obdelava, ozvočenje, napovedovalec, zdravniška služba).
KZS za glavnega sodnika na pokalnih tekmah (sobota in nedelja) in na organizatorju
povrne sodniško takso.
Predsednik sodniškega zbora je dolžan napisati sodniško poročilo in ga posredovati na
KZS in organizatorju.
Organizator je dolžan poskrbeti za kavo, brezalkoholno pijačo in po možnosti lahke
prigrizke za strokovno osebje. Za tekmovalce je dolžan zagotoviti brezalkoholno pijačo
proti plačilu.

NAMESTITEV KONJ; veljavni ID, FEI passaport za konje
-

Na enodnevnih tekmah zagotoviti pred vremenskimi vplivi zaščitene priveze konj.
Zagotoviti pitno vodo za konje.
Zagotoviti podkovsko službo.
Na večdnevnih turnirjih mora organizator preskrbeti bokse za namestitev konj.
Naročila za najem boksov in najem ureja organizator razpisanega tekmovanja.
Dosledno upoštevati pravila kodeksa FEI (vse v dobro konja).
Cepljenja in test na kužno malokrvnost vpisan v skladu z FEI pravili v
veljaven ID dokument konja oziroma v FEI potni list.

ŠTARTNE LISTE
-

-

Na štartnih listah označiti čas pričetka tekmovanja in po možnosti čas starta za vsakega
posameznega tekmovalca.
Čas podelitve nagrad plasiranim tekmovalcem.
Število plasiranih tekmovalcev. Plasirani tekmovalci se morajo udeležiti podelitve nagrad
in sicer na konjih, s katerimi so se plasirali. Izjeme so možne le z dovoljenjem sodniškega
zbora.
Pri podelitvah upoštevati prilogo (protokol podelitve) iz Propozicij za tekmovanje v
dresurnem jahanju.

REZULTATI
-

Poskrbeti za sprotno objavo rezultatov po zvočniku in na panoju ali monitorju.
Po koncu tekmovanja poskrbeti za objavo rezultatov na spletni strani KZS.

ODPOVED TEKMOVANJA
-

V primeru odpovedi tekmovanja je organizator takoj po sprejetju odločitve dolžan na
ustrezen način obvestiti matične klube prijavljenih tekmovalcev.
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