
ZAPISNIK 12. SESTANKA STROKOVNEGA SVETA ZA 

PRESKAKOVANJE OVIR 
 

 

Datum: Ponedeljek, 1.2.2021 ob 20.00 uri 

Lokacija: Online preko Zoom aplikacije 

 

Prisotni: predsednik Primož Rifelj, Andrej Kučer, Rok Vadnjal, Tajda Bosio, Miha Kovačič, 

podpredsednica KZS Tatjana Vele 

Odsotni: Alenka Keršič, Robi Skaza 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika zadnjega sestanka SSPO 

2. Pripomba ge. Vele na točkovanje 

3. Propozicije 2021 

4. Koledar tekmovanja 2021 

5. Koledar reprezentance 2021 

6. Razno 

 

Ad 1 

Sklep: Prisotni člani potrdijo zapisnik zadnjega sestanka SSPO. 

 

 

Ad 2 

Predsednik SSPO povzame komentar na sprejet sklep glede točkovanja za GP U25, ki je bil 

sprejet na zadnjem sestanku SSPO in ga je UO zavrnil. Ga. Vele obrazloži svoje mnenje, da se 

GP U25 ne more vrednotit po Ponder 3, enakovredno kot GP CSI2*, GP CSI 3* in tekmovanja 

na CSI4*. Po odprti diskusiji se z mnenjem strinja tudi g. Kučer, ki izpostavi, da ne glede na 

težavnost tekmovanja je v kategoriji U25 lažje narediti rezultat zaradi manjšega števila 

tekmovalcev, kar pa se ne more primerjati s številom tekmovalcem v GP CSI2*ali 3*. Ga. 

Bosio predlaga, da se točkovanje spremeni in se vsa tekmovanja CSI U25 točkujejo kot Ponder 

2, le finalno GP tekmovanje v Salzburgu se točkuje kot Ponder 3. Nadalje ga. Bosio tudi 

predlaga, da bi se uvedel nov količnik glede na število tekmovalcev v kategoriji kot imajo 

narejeno v avstrijskem sistemu. Prisotni menijo, da bi to preveč zakompliciralo sistem 

točkovanja, ki je že postavljen. Preostali člani se strinjajo s predlogom ge. Bosio za novo 

točkovanje kategorije U25. Predlog se poda na glasovanje, g. Rifelj se glasovanja vzdrži, 

preostali člani glasujejo za. 

 

Sklep: SSPO sprejme novo točkovanje za CSI U25 in sicer, da se tekmovanja CSI U25 

točkujejo kot Ponder 2, le finalno GP tekmovanje v Salzburgu se točkuje kot Ponder 3.  

 

 

Ad 3 

Odpre se debata glede sprejetih Covid propozicij po katerih so potekala tekmovanja v lanskem 

letu. Ali ostanejo Covid propozicije tudi v sezoni 2021? Ga. Bosio da predlog, da se propozicije 

vežejo na uradno razglasitev epidemije v državi. Prisotni odločitev podprejo. 

 

Sklep: Dokler je v državi uradno razglašeno stanje epidemije zaradi Covida-19, se bodo 

tekmovanja odvijala po Covid propozicijah. Ko je epidemija preklicana, se tekmovanja 

organizirajo po Splošnih propozicijah za leto 2021. 



G. Vadnjal izpostavi delo sodnikov, ki je kljub Covid situaciji bilo dolgotrajno in celodnevno 

na nižjo dnevno postavko zaradi Covid propozicij. Odpre se debata kako ovrednotiti delo 

sodnikov ali se lahko to izvede na število ur, število tekmovalcev, število štartov… Predsednik 

SSPO pozove g. Vadnjala, da naj pripravi predlog glede dnevne tarife za sodnike in najprej 

predstavi predlog na Zboru uradnih strokovnih oseb. Predlog s strani ZUSO se bo predal v 

obravnavo na SS.  

 

V pretekli sezoni je prišlo do vprašanj glede omejitve štartov enega tekmovalca v več 

kategorijah na tekmovanjih za Pokal Slovenije in Državnem prvenstvu. Odpre se debata ali bi 

lahko en tekmovalec z različnimi konji konkurenčno tekmoval v več starostnih kategorijah. G. 

Kučer, g. Rifelj in g. Kovačič se s predlogom strinjajo. Predlog gre na glasovanje in večina 

predlog podpre. 

 

Sklep: V splošne propozicije se doda, da se tekmovalcem na tekmovanjih za Pokal 

Slovenije in DP dovoli tekmovati v več starostnih kategorija; hkrati v največ dveh in do 

največ eno starostno kategorijo višje z različnimi konji. Sklep ne velja za kategorijo 

amaterjev. 

 

 

Ad 4 

Prisotni pregledajo koledar prijavljenih tekmovanj za sezono 2021. Komentarjev na koledar s 

strani prisotnih članov ni. 

 

Sklep: SSPO potrdi koledar tekmovanj za sezono 2021. 

 

 

Ad 5 

Na začetku sezone po navadi potekajo pripravljalni treningi reprezentance v vseh kategorijah. 

Predsednik SSPO g. Rifelj povpraša prisotne ali menijo, če so pripravljalni treningi realno 

izvedljivi v trenutni situaciji. Trenutno bi treningi morali potekati v zaprtih mehurčkih, vsi bi 

morali opraviti negativne teste in tako udeleženci kot konji bi morali biti za čas treninga na 

lokaciji. Prisotni se strinjajo, da organizacija skupinskih priprav trenutno ni možna. V kolikor 

se situacija v državi epidemiološko izboljša in se ukrepi razrahljajo, bo SSPO ponovno odločal 

o organizaciji pripravljalnih treningov. 

Koledar tekmovanj za reprezentanco pripravijo člani SSPO – g. Rifelj in g. Vadnjal pripravita 

plan tekmovanj za člansko reprezentanco in U25; g. Kovačič in g. Skaza pa pripravita plan 

tekmovanj za kategorijo otrok, mladincev in mladih jahačev. 

 

Sklep: Prisotni potrdijo pripravo koledarja tekmovanj za reprezentanco. Ko je plan 

tekmovanj pripravljen, se objavi na strani KZS. 

 

 

Ad 6 

Pod razno ni bilo debate. 

 

Sestanek se je zaključil ob 22.00 uri. 

 

 

Zapisnikar        Predsednik SSPO 

Tajda Boso        Primož Rifelj 


