NOVOSTI FEI PRAVILNIKOV za preskakovanje zaprek za 2021
PRILOGA
(Posodobljeno: 20. april 2021)
1.

Ovire za vadbo in ogrevanje

Dovoljene ovire za vadbo in ogrevanje so povzete v FEI STEWARDS MANUAL ANNEX VI SUPPLEMENT – Jumping in
exercise / schooling areas Updated February 2020, ki je objavljen na spletni strani KZS ali dostopen preko povezave.
Novost 2020/Pojasnitev: Opozorilni drog na strani doskoka za oviro (do razdalje največ 100 cm) se sme uporabiti
samo pri vertikalni zapreki oz. strmi oviri (člen 201.4.1 – FEI JUMPING RULES).

Novost 2021/Pojasnitev: Mali vodni jarek mora biti postavljen v liniji prvega droga ali pred njim, nikakor pa ne za
linijo prvega droga.

2.

Kontrola ščitnikov zadnjih nog (Hind boot check)

Kontrola ščitnikov zadnjih nog poteka obvezno pred vstopom v tekmovalni prostor (npr. določi se mestu v
ogrevalnem prostoru). Po kontroli se ščitnikov zadnjih nog NE sme popravljati, zategovati ali zamenjati (oz. je
potrebno postopek ponoviti).
Pred uradno strokovno osebo na tekmovanju mora jahač ali druga odgovorna oseba (npr. pomočnik - groom) oba
ščitnika zadnjih nog popolnoma odtegniti, pravilno namestiti in ponovno zapreti. Ščitnika se ne tem mestu ne
pregleduje.
Uradna strokovna oseba na tekmovanju mora posebno pozornost nameniti naslednjim pravilom:
-

tekmovalec uporablja ustrezne ščitnike zadnjih nog za kategorijo konja/tekmovalca,

-

ščitniki niso prekomerno zaprti,

-

so pravilno nameščeni (okrogli, topi del ščitnika mora biti nameščen na notranji strani sklepa),

-

Velcro pasek NE iritira konja.

Vetrap trak, prikazan na fotografiji spodaj, ni dovoljen pod ščitniki zadnjih nog. Bandaž in Vetrap traku NI potrebno
odstraniti pri kontroli zadnjih ščitnikov

3.

Kontrola ščitnikov in bandaž (Boot and bandage control)

Kontrola vseh ščitnikov in bandaž sledi obvezno takoj po izhodu iz tekmovalnega prostora (npr. določi se primerno
mirno in odmaknjeno mesto). Tekmovalec pred kontrolo NE sme odstraniti ščitnikov in bandaž (načeloma tudi ne
ostrog).
Vsi ščitniki in bandaže se odstranijo in pregledajo izključno s strani uradne strokovne osebe na tekmovanju. Obvezno
se ugotavlja hiper senzibilnost konjevih nog, prisotnost krvi na nogah, ustih in na področju ostrog (oz. za body
bandage). Zelo priporočljiva je prisotnost veterinarja ob kontroli ščitnikov in bandaž.

4.

Ščitniki

Skupna dovoljena teža opreme na konjevi nogi spredaj ali zadaj (enojni ali večplastni ščitniki, zvonci itd.) je 500
gramov (brez teže podkve).

Nadomestki podkve ali zaščita za kopita so dovoljena in ne štejejo v težo 500 gramov. Primeri spodaj prikazujejo
različne dovoljene zaščite:

.
Uporaba bandaž namesto ščitnikov je dovoljena v vseh kategorijah.
FEI komite za preskakovanje ovir je določil, da ščitniki ne smejo vsebovati nobenih plastičnih ali kakršnih koli drugih
elementov. Primeri spodaj NISO dovoljeni in imajo lahko za posledico diskvalifikacijo tekmovalca.

Ščitniki zadnjih nog, ki imajo iz gela narejene pritisne točke, mehko pluto ali drugo substanco, ki ni trda, kot primeri
spodaj, so dovoljeni:

Tako imenovani »knee protection« ščitniki so dovoljeni.

Tako imenovani »pressure socks« so dovoljeni samo v hlevu in pasenju konja na roko, nikakor pa ne pri lonžiranju,
treningu ali v tekmi, z ali brez ščitniki.

Dovoljeni pa so tako imenovani »protection socks«, ki se jih lahko uporabi tudi pod ščitniki zadnjih nog.

Uradna strokovna oseba na tekmovanju lahko zahteva, da tekmovalec ponovno namestiti zadnje ščitnike v
prisotnosti uradne strokovne osebe, k kolikor meni, da so ščitniki prekomerno zaprti. Neupoštevanje le-tega lahko
ima za posledico rumeni karton.
Pravilna namestitev ščitnikov

Nepravilna namestitev ščitnikov

(okrogli, topi del ščitnika mora biti nameščen na notranji strani sklepa)

Ni dovoljeno namesti neelastičnih Velcro paskov tako, da so v direktnem kontaktu s konjevo nogo/kožo. Prav tako
elastični paski ne smejo biti zaviti (glej spodaj).

5.

Ščitniki zadnjih nog za mlade konje

Na vseh tekmovanjih za mlade konje (5 ,6, 7 in 8 let) morajo biti obvezno upoštevana naslednja pravila za ščitnike
zadnjih nog:
•

dolžina na notranji strani sme biti največ 16 cm,

•

širina pasu ali dela za zapiranje ščitnika na notranji strani noge mora biti vsaj 5 cm,

•

notranjost ščitnikov mora biti gladka in ne sme imeti nobenih pritisnih točk,

•

zapenjanje: neelastični Velcro, brez kavljev, sponk ali drugih nastavkov/metod zategnitve ščitnika,

•

okrogli, topi del ščitnika mora biti nameščen na notranji strani sklepa

•

ovčja koža na notranjem delu ščitnika je dovoljena.

Uporaba bandaž namesto ščitnikov je dovoljena v vseh kategorijah.

Dovoljena je uporaba mehkega neoprena, ki ima izključno zaščitno vlogo in zaščitnih obročkov (fetlock rings) (glej
spodaj).

Kentucky zadnji ščitnik (z ali brez ovčje kože), kot kaže primer spodaj, je dovoljen na tekmovanjih za mlade konje.

Spodnji primeri NISO dovoljeni na tekmovanjih za mlade konje:

6.
Ščitniki zadnjih nog za vse kategorije, razen mladih konj
Na vseh tekmovanjih v kategoriji amaterji, otroci, mlajši mladinci, mladinci, mladi jahači, U25 in člani so s pričetkom
leta 2021 dovoljeni samo ščitniki zadnjih nog, ki so podrobno opisani v JR Art. 257.2.5:
Dovoljeni so ščitniki zadnjih nog, ki imajo zaščitno vlogo na notranjem delu ščitnika in ščitniki v obliki dvojne lupine
z zaščitno vlogo na notranjem in zunanjem delu ščitnika, ki se prilegajo biclju. Ščitniki zadnjih nog morajo zadoščati
naslednjim kriterijem:
•

dolžina na notranji in zunanji strani ščitnika sme biti največ 20 cm,

•

za zapenjanje ščitnika sta dovoljena največ 2 paska,

•

najmanjša širina posameznega paska je 2.5 cm,

•

zaokroženi del ščitnika mora biti nameščen na notranji strani biclja,

•

notranjost ščitnikov mora biti gladka in ne sme imeti nobenih pritisnih točk,

•

ovčja koža na notranjem delu ščitnika je dovoljena.

Dovoljeni so naslednji načini zaponk, kot je prikazano na fotografiji:

1. Zaponka z luknjami na koncu, ki se prilega kavljem:
•

elastičen trak

•

minimalno 2.5 cm širine

•

luknja se prilega kavlju

2. Zaponka s kljukico na koncu, ki se namesti v prilegajoče ušesce:
•

elastičen trak

•

minimalno 2.5 cm širine

•

zaponka s kljuko se prilega ušescu

3. Velco pasek:
•

Velcro pas ali Velco način zapiranje

•

minimalno 2.5 cm širine v kolikor sta 2 paska ali

•

minimalno 5 cm širine v primeru 1 paska

•

ščitniki zadnjih nog, ki imajo zaščitno vlogo na notranjem delu
ščitnika: elastičen ali neelastičen trak

•

ščitniki v obliki dvojne lupine z zaščitno vlogo na notranjem in
zunanjem delu ščitnika: elastičen trak

Zaponke se morajo zapenjati izključno v eno smer in morajo biti pripeti na eni strani ščitnika. Pasek ne sme potekati
okoli celega ščitnika, prav tako niso dovoljeni mehanizmi zapiranja, ki omogočajo dvostransko zapiranje. Ščitniki ne
smejo vsebovati dodatnih elementov.
Dovoljena je uporaba zaščitnih obročkov (fetlock rings), ki so pravilno nameščeni in njihova skupna dovoljena teža
opreme na konjevi nogi spredaj ali zadaj ne presega 500 gramov.
Uporaba bandaž namesto ščitnikov je dovoljena v vseh kategorijah.
Uporaba zaščitnih zvoncev na zadnjih nogah je dovoljena.

Uporaba ščitnikov za peto z vgrajenih tako
Dovoljena pa je uporaba samostojenga ščitnika za peto.

imenovanim

»pastern

band«

ni

dovoljena.

Primeri ščitnikov zadnjih nog, ki SO dovoljeni:

20 cm

Spodnji primeri ščitnikov zadnjih nog NISO dovoljeni:

Dovoljena je uporaba zaščitnih obročkov (fetlock rings), vendar NE paskov (pastern bands) (glej spodaj).

7.

Meritev dolžine ščitnikov zadnjih nog
Primeri pravilnih meritev:

8.

Zaščitna bandaža za konja

Uporaba zaščitne bandaže za konja je dovoljena. Uradna strokovna oseba na tekmovanju lahko pogleda stanje
konja pod bandažo.

9.

Plašnice, mrežica za nosnice in maska proti mrčesu

Plašnice in maska proti mrčesu, kot je prikazano spodaj, so prepovedane v tekmovalnem prostoru, vendar se lahko
uporabljajo med ogrevanjem.

Usnje, ovčja koža ali podoben material se lahko uporabi na ličnicah uzde pod pogojem, da le ta ne presega premera
3 cm, merjeno od konjeve ličnice.

Kot pojasnilo, mrežica za nosinice je dovoljena v tekmovalnem prostoru.

Plastični maska, ki pokrije oči konja (primer očala za konja) NI dovoljena.

10.

Stremena

Iz varnostnih razlogov morata streme in stremenski jermen (enako velja tudi za varnostno streme) prosto viseti v
zaponki na sedlu in na zunanji strani sedelnega krila. Kakršenkoli drugačen način pritrjevanja ni dovoljen. Jahač ne
sme direktno ali indirektno pritrditi na sedlo katerikoli del svojega telesa.
Stremena na fotografijah spodaj NISO nikoli dovoljena (tudi ne med ogrevanjem).

“K’Vall” streme na fotografiji spodaj NI odobreno s strain FEI in se ne sme uporabljati na FEI tekmovanjih.

Uporaba spodnjega varnostnega stremena je dovoljena na FEI tekmovanjih.:

11.
Ostroge za vse jahače
Ostroge s koleščki z nazobčanimi ali narezanimi robovi niso dovoljene NIKJER na tekmovalnem prostoru. Dovoljeni
so vrtljivi diski z gladkimi, enakomernimi robovi.

Dovoljene:

Niso dovoljene:

Prekrivanje nazobčanega dela ostrog s trakom ali katerim koli drugim materialom NI dovoljeno.

12.

Ostroge za otroke in mlajše mladince ter tekmovanja s poniji

FEI pravilnik za preskakovanje ovir omejuje ostroge za otroke in mlajše mladinci ter tekmovanja s poniji (JRs Ann. XI,
Art. 19.3 in JRs Ann. XII, Art. 17.3 – več spodaj). Smart’Clix ostroge, na fotografiji spodaj, so dovoljene:

Za otroke in mlajše mladince so ostroge neobvezne, vendar v kolikor se uporabljajo, morajo biti izdelane iz gladke
kovine.
Dolžina ostrog ne sme presegati 4 cm, merjeno od škornja do konice ostroge, biti morajo usmerjene nazaj in konica
ostroge mora biti topa. Če so ostroge ukrivljene, morajo biti usmerjene navzdol. Nazobčani koleščki niso dovoljeni.
Kladivo je dovoljeno, v kolikor izpolnjuje spodaj navedene zahteve. Dovoljene so kovinske ali plastične impulzne
ostroge z okroglimi trdimi plastičnimi ali kovinskimi gumbi ter „Dummy Spurs“ brez stebla. Dovoljene so ostroge s
ploščatimi diski. Kontaktna površina ostroge s konjem/ponijem in vsi robovi ostroge morajo biti gladki in zaobljeni.
Kot pojasnilo, koleščki z nazobčanimi robovi niso dovoljeni. Ostroge z valji s ploščato ploščo (Roller) so dovoljene, v
kolikor disk ni oster in ima debelino vsaj 3 mm.
Dovoljene (v kolikor niso ostre – minimalna širina robu je 3 mm.):

Niso dovoljene:

13.

Jahalni škornji

Jahalni škornji morajo imeti peto.

14.

Brzde, vajeti in pomožne vajeti

Naslednja gag brzda je dovoljena samo v primeru, ko je dodatna vajet direktno pripeta na brzdo in uzdo (JRs
Art.257.1.4). Slednje ne velja za tekmovanje s poniji.

Nedovoljena uporaba brzde:

Dovoljena uporaba brzde:

Dovoljena je uporaba največ 2 vajeti, od katerih mora biti ena vajet obvezno pripeta na brzdo in uzdo. Ob uporabi
ene vajeti, mora biti le ta obvezno pripeta na brzdo in uzdo.
Ogrevanje z gumicami ali pomožnimi vajetmi je dovoljeno samo med delom na tleh, uporaba katerihkoli drugih
fiksnih pripomočkov ni dovoljena.
Uporaba pomožnih vajeti je prepovedana v tekmovalnem prostoru, dovoljene pa so v primeru potrebne zagotovitve
varnosti na podelitvi nagrad in mimohodih.
Dovoljen je le martingal z obročkom (1x obroček na vajet), brez pripomočka za zaustavljanje.
»Thiedemann« vajet, kot je prikazano na fotografiji spodaj, je po FEI pravilniku dovoljena v ogrevalnem prostoru.

15.

Martingal

V tekmovalnem prostoru je dovoljen le martingal z enim obročkom (1x obroček na vajet), brez pripomočka za
zaustavljanje. 2 obročka na vajet, kot je prikazano na fotografiji spodaj, NISTA dovoljena v tekmovalnem prostoru.

Fiksni martingal je v tekmovalnem prostoru dovoljen za konje v tekmovanjih za otroke in mlajše mladince.

16.

Nosniki

Nosnik se mora prilegati konju in ne sme ovirati njegovega dihanja.
Uradna strokovna oseba na tekmovanju lahko preveri pozicijo in zaprtost nosnika, v kolikor je nosnik prekomerno
zaprt. Pri tem mora biti mogoče vstaviti 2 prsta med nosnik in konjev gobec (ponazoritev na fotografiji spodaj).

Priporoča se redno preverjanje nosnika pod ovčjo kožo, v izognitev nosnikov ali dodatnih materialov, ki niso
dovoljeni. Primer spodaj:

17.

Obročki za brzdo

Pri uporabi gumijastih obročkov za brzdo naj prevlada logično razmišljanje kaj lahko iritira oz. poškoduje konja. Na
primer disk obročki z majhnimi ščetinami naj bi bili dovoljeni, vendar diski z gumijastimi konicami naj NE bi bili
dovoljeni. (V primeru, da se konice odrežejo do ravne površine, se uporaba takšnih obročkov lahko dovoli).

18.

Kinezio trakovi

Kinezio trakovi so dovoljeni samo v hlevu in NISO dovoljeni nikjer drugje na tekmovalnem prostoru.

19.

Nosniki dovoljeni na tekmovanjih za otroke in mlajše mladince ter tekmovanjih s poniji

Usnjeni nosniki prikazani spodaj so dovoljeni na tekmovanjih za otroke in mlajše mladince ter tekmovanjih s
poniji:

Variacije zgoraj omenjenih nosnikov so dovoljene, kot na primer Micklem uzda spodaj, v kolikor ustrezajo
pravilom v tem paragrafu in ne vplivajo na dihanje konja. Sprednji del nosnika je alternativno lahko narejen iz
ne-abrazivnega sintetičnega materiala. Majhen del ovčje kože je dovoljen med stikom 2 paskov pri tako
imenovanem mehiškem nosniku, »crossed noseband« prikazan zgoraj.

Variacije nosnika, ki so dovoljene:

High Jump Uzda
Variacije nosnika, ki NISO dovoljene:

Dva nepovezana nosnika NISTA dovoljena.

Jump Off Uzda

ANNEX XII – Dovoljena oprema jahačev in konj
Člani in U25
(18 + let oz. mladinci od 16+)
Varnostno pokrivalo
OBVEZNO ustrezno pritrjeno
varnostno pokrivalo s
trotočkovnim pripenjanjem.
Zaščitni telovnik
Slušalke
Ostroge

Izjemoma lahko članski
tekmovalci snamejo varnostno
pokrivalo ob prejemanju nagrad,
med predvajanjem državne
himne ali pri drugih slavnostnih
protokolih.

Mlajši člani
U25
(16-25 let)

Mladinci
(12-18 let)

Mlajši mladinci
(10-14 let)

Otroci
(8 – 12 let; 8 in 9 letni otroci lahko jahajo
izključno ponije)

Tekmovalci NE smejo sneti pokrivala ob prejemanju nagrad, med predvajanjem državne himne ali pri drugih
slavnostnih protokolih.

Obvezen za vse tekmovalce do 18 leta (rojstni datum). Pritrditev »airbag« suknjiča na sedlo se ne šteje kot vezanje jahača na sedlo.
Slušalke ali drug način elektronske komunikacije ni dovoljen med tekmovanjem.
Tekmovalci lahko imajo ENO slušalko med ogrevanjem, vendar morajo paziti na varnost sebe in ostalih v ogrevalnem prostoru/tekmovališču.
Ostroge s koleščki z nazobčanimi ali narezanimi robovi so prepovedane. Plastične
Tope kovinske ostroge.
ostroge so prepovedane.
Maksimalna dolžina je 4 cm, merjeno od škornja.

Oprema konja

Brez omejitev.
Usnje, ovčja koža ali podoben material se lahko uporabi na ličnicah uzde pod pogojem, da le ta ne presega premera 3 cm, merjeno od konjeve ličnice.

Ščitniki

Omejitev.

Bič
Dresurni bič
Fiksni martingal

Maksimalna dolžina 75 cm (neobtežen).
Dovoljen za vadbo na ravnem – NI dovoljeno za skakanje
Ni dovoljeno NIKOLI (Ch Annex XII Art. 18.2.2)
Maksimalna dolžina 120 cm.
Ni dovoljen v tekmovalnem prostoru.
Dovoljen je le martingal z obročkom (1x obroček na vajet), brez pripomočka za
Dovoljeno.
zaustavljanje.

Pomožne vajeti

Ogrevanje z gumicami ali pomožnimi vajetmi je dovoljeno samo med delom na tleh, uporaba katerihkoli drugih fiksnih pripomočkov ni dovoljena.
Uporaba pomožnih vajeti je prepovedana v tekmovalnem prostoru, dovoljene pa so v primeru potrebne zagotovitve varnosti na podelitvi nagrad in
mimohodih.

Brzde

Ni omejitev glede brzd, vendar ima sodniški zbor pravico, da na osnovi mnenja veterinarja prepove uporabo brzde, ki bi lahko poškodovala konja. Vajeti
morajo biti pritrjene na brzdo ali na uzdo. Dovoljeno so stroga brzda, gag in hakamor.

Nosnik
Jermen za jezik
Naušniki
Plaščnice
Mrežica za nosnice
Maska proti mrčesu

Ni omejitev.
Nosnik se mora prilegati konju in ne sme ovirati njegovega dihanja.

Nosnik mora biti top in usnjen. Manjši disk iz ovčje kože je dovoljen
(kjer se križata nosnika). Dovoljeni so le predpisani nosniki. Nosnik
se mora prilegati konju in ne sme ovirati njegovega dihanja.

Ni dovoljeno.
Dovoljeno.
Ni dovoljeno v tekmovalnem prostoru. Maska se lahko uporablja med ogrevanjem. Plastični maska, ki pokrije oči konja (očala za konja) NI dovoljena.
Dovoljeno.
Ni dovoljeno v tekmovalnem prostoru, vendar se lahko uporablja med ogrevanjem.
NEUPOŠTEVANJE PREDPISOV DOVOLJENE OPREME JAHAČEV IN KONJ IMA LAHKO ZA POSLEDICO IZKLJUČITEV!

