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ZAPISNIK 13. SESTANKA STROKOVNEGA SVETA ZA PRESKAKOVANJE OVIR 

 
Datum: Nedelja, 7.02.2021 ob 17.30 uri 
Lokacija: Levstikova dvorana Osrednje knjižnice Celje 

 
Prisotni: predsednik Primož Rifelj, Tajda Bosio, Robi Skaza, Rok Vadnjal, Mihael Kovačič, 
Alenka Keršič 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika zadnjega sestanka SSPO 
2. Propozicije 2021 
3. Reprezentanca 
4. Koledar tekmovanj 
5. Razno 

 
Ad 1 

 
Sklep: Zapisnik 12. sestanka se zavrne. Potrdi se zapisnik 11. sestanka, dnevni red 12. 
sestanka se prestavi na 13. sestanek. 
 

Ad 2 
 
R. Skaza pove, da se ne strinja s točkovanjem, ki so ga sprejeli na prejšnjem sestanku. 
Predlaga, da se glasovanje 35. sestanka ponovi, ravno tako to predlaga T. Bosio. 
 
P. Rifelj pravi, da je nesprejemljivo, da se je Nini Pangeršič odvzelo točke za ponder GP in bi v 
tem primeru morali vzeti točke tudi U. Baumanu, I. Vele in L. Grum in se držati uradnega 
pravilnika (v obstoječih propozicijah ni točkovanja za CSI-W, do sedaj se je točkovala višina 
160 cm, čeprav je razpisan parkur 140-160 cm). Prebere SMS Tatjane Vele, kjer pravi, da U25 
ni istoveten GP-ju nikjer, razen v Sloveniji. P. Rifelj odgovori, da je U25 istoveten GP-ju povsod. 
Tatjana Vele ga je obtožila, da je za svojo korist lobiral ostale člane. 
 
R. Vadnjal predlaga, da ostane U25 GP ponder 3, določiti je potrebno višino za točkovanje CSI-
W. Na pobudo P. Riflja bo predlog glede točkovanja pripravila T. Bosio. 
 
P. Rifelj vpraša, če v primeru da je junior jahač leta, dobi le-ta nagrado za vse kategorije, ali za 
svojo in absolutno kategorijo? Člani se soglasno strinjajo, da dobi nagrado za svojo in 
absolutno kategorijo.  
 
P. Rifelj odpre temo glede tega, če lahko tekmovalci tekmujejo v Pokalu Slovenije (PS) in na 
Državnem prvenstvu v več kategorijah. Predlaga, da se v propozicijah spremeni, da je parkur 
različen za vsako kategorijo. Glasujejo vsi za, Tajda Bosio se strinja za Pokal Slovenije, ne pa 
za Državno prvenstvo.  
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Člani se soglasno strinjajo, da lahko tekmovalec v PS štarta dve različni starostni kategoriji, do 
največ ene starostne kategorije višje. Štarta lahko dve kategoriji z istim konjem, vendar ima 
lahko konj od kategorije mladinci le en štart v konkurenci za PS dnevno. Kategorija Amaterji 
je iz tega izvzeta. 
Za DP lahko tekmovalec štarta dve različni starostni kategoriji, do največ ene starostne 
kategorije višje, vendar z različnima konjema. 
 
T. Bosio predlaga da se tekme kategorije M in S štartajo sredi dneva, ne na koncu. Člani se 
strinjajo, zato bodo organizatorjem predlagali spremenjen urnik tekmovanj. 
 
P. Rifelj vpraša, če lahko v kategoriji Otroci jahač štarta s ponijem? Člani se strinjajo da lahko, 
vendar mora zaradi prilagoditve parkurja štartati na začetku ali na koncu. Na DP se jahače s 
poniji žreba posebej (ali štartajo pred ali za ostalimi tekmovalci v konkurenci, razen v finalu, 
kjer morajo štartati v obratnem vrstnem redu skupnih kazenskih točk). 
 
 
Sklep 1:  Za leto 2020 velja točkovanje po Propozicijah 2020 in je dokončno, za leto 2021 bo 
pravilnik pripravljen do konca februarja in se točkovanje upošteva za celo sezono 2021.  
 
Sklep 2: Tekmovalec lahko jaha PS in DP v največ dveh različnih starostnih kategorijah, v 
kategoriji, kateri pripada ter eno starostno kategorije višje. Za PS lahko jaha v obeh 
kategorijah istega konja, vendar lahko konj štarta v konkurenci PS od vključno kategorije 
mladinci naprej enkrat dnevno.  
Na DP je dovoljen štart v dveh zaporednih kategorijah tekmovalcem z različnimi konji. 
Sklep ne velja za kategorijo amaterjev. 

 
Ad 3 

 
R. Vadnjal odpre temo glede povračila stroškov. Vpraša ali se upošteva samo uvrstitev na 
tekmovanju ali tudi kazenske točke? Do sedaj se je za GP upoštevala uvrstitev do 10. mesta in 
0 kazenskih točk. Glede na spremenjene kriterije kategorizacije, se člani soglasno strinjajo, da 
se za povračila stroškov članom v CSI2* GP LR in višje, upošteva uvrstitev do 10. mesta z največ 
4 kazenskimi točkami v osnovnem parkurju, če je to v prvi tretjini uvrščenih. Enak kriterij velja 
za tekmovanja CSI-W. 
Za izpolnitev kriterijev kategorizacije mednarodnega razreda R. Vadnjal predlaga bonus 
dvakratni Entry fee, člani se strinjajo. Predlog bodo predstavili UO. 
 
Za povračilo stroškov se upošteva Entry fee in MCP fee, pri ekipnih tekmovanjih se upošteva 
še porabljeno gorivo. Celoten dokument »KRITERIJI ZA POVRAČILO STROŠKOV UDELEŽBE NA 
MEDNARODNIH TEKMOVANJIH 2021« je priloga zapisniku. 
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Sklep: Za povračilo stroškov se pri CSI2* GP LR  in višje upoštevajo uvrstitve do 10. mesta z 
največ 4 kazenskimi točkami, če je to v prvi tretjini uvrščenih. Enak kriterij velja za tekmo za 
Svetovni pokal. Za izpolnitev kriterija za mednarodno kategorizacijo, SS predlaga bonus za 
tekmovalca. Bonus določi UO. Dokument povračila stroškov je priloga zapisniku. 
 

Ad 4 
 
R. Vadnjal pove, da so se v Lipici dogovorili za izvedbo prvega termina za Pokal Slovenije 
(17.-18.4.2021) in za Državno prvenstvo (18.-22.8.2021). 
V koledar se doda termin za Pokal Slovenije sredi junija v ŠD Titani Ljubljana.  
 
Sklep: Na spletni strani se v koledar dopiše lokacija za prvi termin Pokala Slovenije in za 
Državno prvenstvo ter doda termin za Pokal Slovenije v ŠD Titani Ljubljana. 
 
 
 
 

Ad 5 
 
Pod razno ni bilo debate. 
 
 
 
 
Sestanek smo zaključili ob 19.50 uri. 
 
 
 
Zapisnikar                                                                                                                    predsednik SSPO 
Brina Sanda                                                                                                                 Primož Rifelj 
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