
TEKMOVANJE: -  ENDURANCE  BANJŠICE 2022
- ODPRTA TEKMA CEN B, CEN A
- KLUBSKA TEKMA – CEN A 

ORGANIZATOR: KONJENIŠKI KLUB ENDURANCE PRISTOP

KATEGORIJA: CEN - A, CEN - B , KLUBSKA TEKMA

KRAJ: BANJŠICE 12, 5251 GRGAR

DATUM: 14. in 15.05.2022

1. SPLOŠNA PRAVILA:
To tekmovanje je organizirano v skladu s:

 FEI pravilnikom za vzdržljivostno jahanje
 Splošnim pravilnikom KZS
 Pravilnikom za vzdržljivostno jahanje – endurance 2021

FEI KODEKS OBNAŠANJA ZA DOBROBIT KONJA
Strokovni svet za vzdržljivostno jahanje od vseh sodelujočih v konjeniškem športu pričakuje, da se 
držijo FEI kodeksa obnašanja, ter da upoštevajo in sprejmejo dejstvo, da mora biti dobrobit konja v 
vsakem trenutku na prvem mestu in se je nikoli ne sme podrejati tekmovalnim ali komercialnim 
ciljem.

1. Dobrobit konja mora imeti prednost pred vsemi ostalimi zahtevami, v vseh fazah priprav in 
treniranja tekmovalnega konja. Sem spadajo pravilne metode treninga, kvalitetno podkovanje, 
pravilen izbor opreme in varen, ter ustrezen način prevoza konja.

2. Preden se tekmovalnemu paru, konju in jahaču, dovoli da tekmujeta, morata biti tako konj, 
kot jahač, ustrezno pripravljena in v dobrem zdravstvenem stanju. Prepovedana je uporaba zdravil in 
kirurških posegov, ki ogrožajo varnost ali dobrobit konja. Upoštevati je potrebno pravila, ki določajo 
pogoje sodelovanja brejih kobil na tekmah, ter pravila ki določajo uporabo naravnih ali umetnih 
preparatov, dodatkov in zdravil pri vseh tekmovalnih konjih.

3. Za konjevo dobrobit mora biti poskrbljeno vedno, ne glede na okoliščine. Posebno pozornost 
je treba posvetiti območju, na katerem se tekma odvija. Pri delu s konjem in med samim 
tekmovanjem, je treba upoštevati vrsto podlage, vremenske pogoje, postavitev in vrsto namestitve za 



konja, ter varnost lokacije. Ob zaključku tekmovanja je potrebno preveriti konjevo sposobnost za 
nadaljnji transport.

4. Tekmovalnemu konju moramo med tekmovalno kariero in po njej zagotoviti primerno skrb in 
oskrbo, ter imeti do njega human odnos tudi ko ni več aktiven športnik. K primerni oskrbi spadajo 
med drugim tudi kvalitetna veterinarska nega, primerna sanacija tekmovalnih
poškodb, po zaključeni tekmovalni karieri pa upokojitev in, ko pride čas za to, humana evtanazija.

2. KATEGORIJE:

CEN - B  83 km

CEN – A  50 km

KLUBSKA TEKMA  50 km

Lokacija prireditve: 46.05577, 13.68972
Proga: makadamske, gozdne in poljske poti.



3. URNIK:

SOBOTA 14.05.2022

Od 18:00 dalje  Možen prihod konj za kategorijo CEN – B (obvezna 
predhodna rezervacija boksa ali padoka)

 

NEDELJA 15.05.2022

Od 7.00 dalje Prihod konj za vse kategorije 
Od 7.30 do 8.00 Veterinarski pregledi za 

kategorijo CEN - B 
8.15 Sestanek s tekmovalci kategorije

CEN - B
8.30 Start kategorije CEN - B
7.00 – 8.30 Veterinarski pregled za 

kategoriji CEN-A, in KLUBSKA 
8.45 Sestanek s tekmovalci kategorije

CEN – A in KLUBSKA
9.00 Start kategorije CEN – A in 

KLUBSKA
16.00 RAZGLASITEV REZULTATOV 



4. PRIJAVE IN ŠTARTNINE

Klubska in tuji tekmovalci  se prijavite preko e-maila endurancepristop@gmail.com 

Na tekmovanje CEN - A in CEN - B se prijavite preko spletne strani Konjeniške zveze Slovenije.

ROK PRIJAV DO 13.05.2022

 Cena startnin

Za tekmovalce z licenco KZS

CEN - B 50,00 EUR

CEN - A 30,00 EUR

KLUBSKA 30,00 EUR

Nagrade

Za vse kategorije bodo podeljene nagrade v skladu s pravilnikom za leto 
2021. 
Dopustne so sponzorske nagrade.

http://www.konj-zveza.org/?lang=&option=content&podrocje=3&content_id=76
mailto:endurancepristop@gmail.com


Proga

Natančen opis proge in dolžina etap bo objavljena naknadno v dodatnih 
propozicijah. 

CEN B :
Tekmovanje bo potekalo v treh (3) fazah. 
1. krog 33 km
2. krog 25 km
3. krog 25 km
 
CEN A in KLUBSKA
Tekmovanje bo potekalo v dveh (2) fazah
1. krog 25 km
2. krog 25 km

Definicija proge:

Natančen opis proge sporočen naknadno v dodatnih propozicijah. 



5. SODNIŠKI ZBOR

Predsednik sodniškega zbora Uroš Breško Strnad (pod nadzorom 
državne sodnice Brede Hočevar)

Tehnični delegat Igor Hočevar

Namestnik glavnega sodnika Breda Hočevar

Sodnik pripravnik Kim Hočevar 

Sodnik pripravnik Karin Kranjc  

Predsednik veterinarske komisije Jaka Ule, Dr. Vet. Med.

Veterinar Jaka Ule, Dr. Vet. Med.

Veterinar  Sporočeno naknadno 

Uradne osebe na tekmi:

 Ekipa za prvo pomoč: MEDI GROS
 Dežurni kovač: Bogdan Kranjc
 Kurativni veterinar: 
 Nadzor na progi: zagotovi organizator
 Časomerilci: Omikron Plus 
 Strokovni kader KZS za opravljanje licenc: Janez Finžgar



Organizator:
 Naslov; Endurance KK Pristop, Gradišče 12, 1290 Grosuplje

 Kontakt za prenočišča, najem boksov in ostale informacije
 Dejan Strgar +386 (0) 51 270 118

 Informacije o tekmovanju in progi: 
Igor Hočevar +386 (0) 31 336 877

Kim Hočevar
Predsednica Endurance KK Pristop
Ljubljana, 25.04.2022
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