
 

 

 

 

PRAVILNIK 

ZA TEKMOVANJA V 

EVENTINGU  

ZA LETO 2022 
 

  



SPLOŠNI DEL 

 

REGISTRACIJA KONJ 
Kadar gre za elektronsko obdelavo podatkov je registracija obvezana v skladu s  pravilnikom o 

registraciji tekmovalnih konj pri Konjeniški zvezi Slovenije. 

LICENCE 
Tekmovalec lahko tekmuje v tistih kategorijah, za katere izpolnjuje predpisane pogoje. 

Primerjave licenc KZS po kategorijah: 
• kategorijo E: parkur kategorije E in A0, dresurna naloga težavne stopnje E ali eventing kategorije E  
• kategorijo A1: parkur kategorije A1 ali eventing kategorije A1 (light), 
• kategorija A2: parkur kategorije A2,  
• kategorijo A: dresurna naloga težavne stopnje A ali eventing kategorije A, 
• kategorijo L: parkur kategorije L, dresurna naloga težavne stopnje L ali eventing kategorije L  
• kategorijo LM: dresurna naloga težavne stopnje LM, 
• kategorijo M: parkur kategorije Ma in Mb, dresurna naloga težavne stopnje M ali eventing 
kategorije 1* 
• kategorijo S: parkur kategorij S*,S**, S*** in GP, dresurna naloga težavne stopnje St. 
Georg in težje ali eventing kategorije 2* in višje. 
 

Praktični del izpita za eventing E licenco opravi kandidati na treningu ali tekmovanju v kategoriji E. Za 
uspešno opravljen praktični del mora brez napak opraviti kros na progi težavnosti E. Praktičen in 
teoretični del izpita opravi pred strokovno osebo iz tega pravilnika.  
Eventing E licenco pridobijo tudi tekmovalci z E skakalnimi licencami, ko opravijo tudi teoretični del 

izpita pred strokovno osebo iz tega pravilnika. Tekmovalci s skalnimi licencami višjimi kot E 

avtomatsko pridobijo licenco za eventing, vendar stopnjo nižje kot jim velja pri skakanju. Prav tako 

tekmovalci, ki napredujejo v eventingu pridobijo skalno in dresurno licenco stopnjo nižje kot jim velja 

pri eventingu. 

Za napredovanje v višjo kategorijo v eventingu se upošteva opravljen kros brez napak na progi. 

TEKMOVANJA 

 

KATEGORIJE:   E , A1 (light) , A, L 
 
Kategorija E:  Pri dresuri se izvaja naloga E za eventing objavljena na strani KZS. Preskakuje se parkur  
višine do 60 cm.  Višina fiksnega dela ovir na krosu je do 50 cm.  
Konj, ki nastopa v tej kategoriji lahko nastopi še enkrat. 
 
Kategorija A1 (light):  Pri dresuri se izvaja naloga A1 (light) za eventing objavljena na strani KZS. 
Preskakuje se parkur višine 80 cm. Višina fiksnega dela ovir na krosu je do 80 cm. 
 
Kategorija A:   Pri dresuri se izvaja naloga A za eventing objavljena na strani KZS. Preskakuje se parkur 

višine 100 cm. Višina fiksnega dela ovir na krosu je do 90 cm. 

Kategorija L  Pri dresuri se izvaja naloga L za eventing objavljena na strani KZS. Preskakuje se parkur 

višine 110 cm.  Višina fiksnega dela ovir na krosu je do 100 cm. 



Konj v kategorijah A1 (light), A in L lahko konj nastopi največ z enim jahačema. 

Potek tekmovanj  
Tekmovanje sestavljajo tri različne discipline: dresura, kros in skakanje. Od tega je dresura vedno prvi 

preizkus.  

Tekmovanje se odvija po pravilih FEI z izjemami, ki jih določajo pravila KZS in AA ET, lahko se tekmuje 

tudi brez brzd. 

Dresura 
Procenti pri dresuri se pretvorijo v kazenske točke tako, da se procenti odštejejo od števila 100.  

Vse dresurne naloge se lahko narekujejo. 

Začasni rezultati se objavijo po dresuri in vključijo v končno razvrstitev. 

Kros 
Kazenske točke:  

 Prva ustavitev (refiz) ali izmik (derobe) 20 kazenskih točk 

 Druga ustavitev (refiz) ali izmik (derobe) pri isti oviri 40 kazenskih točk 

 Zgrešena zastavica 15 kazenskih točk 

 Zgrešena zapreka izključitev 

 Tretja ustavitev ali izmik - izključitev 

 Padec tekmovalca ali konja izključitev  
 
Prekoračitev optimalnega časa 0,4 kazenske točke za vsako začetno sekundo. Prihod v cilj 30 sek. in 
več pred optimalnim časom pomeni 20 kazenskih točk.  
 
Če jahač s konjem zgreši zastavico skoči oz. izven območja zastavice, je pa preskočil bistveni del 
zapreke, dobi 15 kazenskih točk in lahko gre naprej (brez izključitve). Če ni siguren in noče dobiti 15 
točk lahko skočiš še enkrat, kajti tudi če si že prvič skočil pravilno in iz previdnosti skočiš še enkrat in 
ne boš kaznovan s kazenskimi točkami. 
 
Med posameznimi ovirami lahko jahač prosto kroži in seka svojo pot jahanja brez kazni pod pogojem, 
da svojega konja ni poslal na oviro.   
V kombinacijah (A, B, C, D), Se krog (oz. sekanje svoje poti) med zaprekami kaznuje z 20 točkami. 
 
V kombinaciji jahač po neposlušnosti skoči preskočene zapreke nazaj v napačni smeri in/ali ponovno 
skoči vse elemente, ki jih je že skočili, tudi, če je prej že uspešno skočil. Sicer pa ima dolžnost ponoviti 
samo elemente do tistega naprej kjer se je zgodila neposlušnost. 
 
Parametri za postavitev kros proge: 

KATEG. Fiksna 

višina 

Višina  

s 

šibjem 

Zgornja 

širina 

 

Spodnja 

širina 

Razlika 

odskoči

šča z 

doskoči

ščem 

Širina 
jarkov 

Hitrost 

m/min 

Dolžin

a 

proge 

Št 
kom
binac
ij 

Št. 

skok

ov 

E 40 40 50 100 -50 
+ 20 

/ 400 500-
1000 

/ 8-12 



A1 

(light) 

80 90 85 120 -100, 

+50 

100 450 1000-

2000 

1- 2  10-

18 

A 90 110 95 140 -120, 

+70 

150 480 1.500-

2.500 

2 - 3 12-

20 

L 100 120 110 160 -140, 

+100 

200 500 2.000-

3000 

2 - 4 18-

25 

 

Razlika odskočišča z doskočiščem se meri od najvišje točke odriva do točke pristanka oz. od višine 

zapreke do točke pristanka oz. odriva: 

 

Kazni za napake pri ovirah na krosu se doda kazni za prekoračen čas.  

Rezultati se objavijo po krosu in nato vključijo v končno razvrstitev. 

Ogrevanje z gumicami ali pomožnimi vajetmi je dovoljeno samo med delom na tleh, uporaba 

katerihkoli drugih fiksnih pripomočkov ni dovoljena. 

Parkur 
Se izvaja po nacionalnih pravilih za preskakovanje zaprek KZS po členu 238.1.1. v določenem časa 

brez baraža.  

Prekoračen dovoljen čas se kaznuje 0.4 sek na vsako začeto prekoračeno sekundo. 

Kategorije, ki s skupnem seštevku ne presegajo 50 tekmovalcev imajo lahko skupni ogled. Čas ogleda 

mora biti objavljen na urniku, ki določa ure pričetka tekmovanja za posamezno kategorijo. 

 

STROKOVNE OSEBE 
V skladu s pravilnikom o uradnih strokovnih osebah na turnirjih.  

Kljub določbam pravilnika o uradnih strokovnih osebah Konjeniške zveze Slovenije, lahko izjemoma v 

skladu s tem pravilnikom na turnirjih za eventing, nivo A in nižje, sodijo dresuro sodniki za dresuro, 

parkur in kros pa sodniki za skakanje. Oblikovalec kros proge na tem nivoju je lahko oblikovalec 

parkurja. Na tem nivoju lahko funkcije strokovnih oseb KZS prevzame tudi eventing tekmovalec, ki je 

tekmoval na nivoju 2** ali več. 



Organizator lahko skrči število sodnikov zgolj za enega sodnika.  

Osebje na stezi za kros so priučene osebe s strani organizatorja.  

 

Veterinarski pregled 
Sodniki neprestano spremljajo stanje konj. V primeru slabega konjevega zdravja lahko vsak sodnik  

vsakega konja takoj izloči.  Izločen konj lahko z nastopom nadaljuje samo, če dobi veterinarsko 

potrdilo. Organizator lahko predpiše enega ali več obveznih veterinarskih pregledov. 

 

PRIJAVE NA TEKMOVANJA 

Kategorije, znesek prijavnin, nagrade in rok prijav določi organizator tekme v razpisnih pogojih 

(vabilu).  

Prijave zbira organizator tekmovanja.  

Štartna lista za dresuro se žreba. Enak vrstni red ostaja praviloma tudi za drugo disciplino. Če je 

parkur zadnja disciplina se štarta po obratnem vrstnem redu od trenutne razvrstitve.  

Štartne liste se objavi uro pred začetkom tekmovanja.  

Izključeni tekmovalci v prejšnji disciplini lahko v naslednji disciplini štartajo zadnji in izven 

konkurence. 

 
URADNA TEKMOVANJA in TRENINGI 

Tekmovanja v eventingu lahko organizirajo registrirani člani KZS. 

Organizator mora glede varnosti, reševalnega vozila in osebja zadostiti pogojem, ki so navedeni v 

odločbi pristojne upravne enote.  

 

TEKMOVANJA  

Tekme so lahko eno, dvo ali tro dnevne. 

30 dni pred tekmovanjem organizator pošlje propozicije v odobritev na KZS, ki jih nato objavi na 

spletni strani. 

Časomerstvo in računalniška obdelava KZS ni obvezna. Elektronsko merjenje je obvezno na vseh 

turnirjih, z več kot 50 konj. 

Organizator mora najkasneje 5 dni po končani tekmi na KZS dostaviti rezultate, da se lahko vpišejo 

plasmaji. 

PRIČETEK TEKMOVANJA mora biti naveden v vabilu organizatorja (tekma se ne sme pričeti prej) 

 

 

 

 



MINI EVENTING 

Mini eventing, je sestavljen iz krosa kategorije A1 (light) višine 80 cm in parkurja višine 105 cm. 
Štartna lista za parkur se sestavi po obrnjenem redu rezultatne liste iz krosa. Pred štartom v parkurju 
jahači na znak zvonca pred sodniki opravijo prikaz zdravstvenega stanja in jahljivosti, tako, da jahač 
odjaha : 

1- v sedečem ali lahkem kasu osmico (10m)   
2- v sedečem galopu osmico (20m) z menjavo galopa skozi kas,  
3- ravno linijo v dolžini najmanj 50 m v kasu (sedeči ali lahki),  
4- jahač zaključi s stoj.   

 
Pri prikazu jahljivosti so sodniki pozorni na zdravstveno stanje konj in hkrati podajo skupno oceno 
zbranosti in sproščenosti konja (ki šteje kot dresurna ocena). V kolikor sodniki podvomijo v 
zdravstveno stanje konja, ne dajo drugega zvonca, ki pomeni dovoljen štart v parkurju. V tem 
primeru lahko tekmovalec štarta ponovno kot zadnji, samo z dovoljenjem veterinarja!    
Zapreke za kros pripravi organizator, prevzame pa postavljač parkurja.  

Mini eventinga  se lahko udeležijo vsi, ki imajo skakalno licenco najmanj A1.  Šteje kot eventing A1 

 

DERBY 

Tekma je organizirana tako, da se skakanje v parkurju poveže tudi s skoki izven parkurja.  

Derby E je sestavljen iz parkurja z 6 - 8 zaprek višine 80 cm in krosa 4-6 zaprek višine 40 cm, čas 400 

m/min, dolžina proge 300-500 m. Preizkus šteje in se točkuje kot E eventing. 

Derby A1 je sestavljen iz parkurja s 7 - 9 zaprek višine 100 cm in krosa 5-7 zaprek višine 60 cm, čas 

450 m/min, dolžina proge 400-800 m. Preizkus šteje in se točkuje kot  A1 eventing. 

Kazenske točke se zbirajo kot v parkurju. Dodajo se tudi kazenske točke odmika od idealnega časa in 

sicer 0.4 točk za vsako začeto sekundo prekoračitve, kot tudi za vsako sekundo nad 15 sekund 

prezgodnjega prihoda v cilj. 

V primeru, da v kateri kategoriji ni prijavljenih vsaj dveh jahačev, se opravi skupna podelitev, tako da 

se tekmovalcem iz derby E doda koeficient 1,5 . 

Zapreke za skakalni kros pripravi organizator, prevzame pa postavljač parkurja. Derbya se lahko 

udeležijo vsi, ki imajo skakalno licenco za višino določenega parkurja.  

ŠTARTI (OMEJITVE, itd.) 

Tekmovalci izven konkurence so na štartni listi zadnji, njihov rezultat se ne prikazuje v rezultatih. 

Tekmovalci jahajo največ 3  konje na kategorijo. 

BREJE KOBILE se 4 mesecev pred in vse do odstavitve žrebeta ne smejo udeležiti tekmovanj. Sankcije: 

375 EUR za lastnika konja in enoletna prepoved tekmovanja za vse konje tega lastnika. 

Omejevanje v smislu števila nastopajočih ni dovoljeno. 

 
ZAVAROVANJE PRIREDITEV 

Klubom organizatorjem prireditev se priporoča zavarovati prireditev. 



 
PODELITVE 

Tekmovalci se morajo podelitve udeležiti v tekmovalni opremi. 

Praviloma se opravi samo skupna podelitev (za dresuro, kros in skakanje).  

Podelitve se opravljajo praviloma brez konj. Če se podelitve izvajajo takoj po končani zadnji disciplini 

za vsako kategorijo posebej se lahko opravljajo tudi na konjih.  

ODPOVED TEKMOVANJA  

Organizator ima možnost tekmovanje odpovedati zaradi premajhnega števila prijav ali zaradi slabih 

vremenskih pogojev, kar mora storiti najkasneje na predvečer tekmovanja in obvestiti prijavljene, v 

nasprotnem primeru tekmovanje mora biti izvedeno. 

 
OBVEZNOSTI ČLANOV   

Tekmovalni klubi, ki organizirajo tekmo v evetningu izpolnijo obvezo organiziranja tekem. Če 

tekmovalni klub tekme ne organizira sam so dožni ob drugih rednih obveznostih sodelovati pri 

organizaciji eventing tekme drugega člana z najmanj enim svojim predstavnikom. 

TOČKOVANJE ZA NAJBOLJŠEGA JAHAČA LETA v EVENTINGU 

Po spodnji tabeli se tekmovalcem zbirajo točke za najboljšega jahača leta tekom tekmovalne sezone. 

Upošteva se vse tekmovalčeve rezultate (tudi več na istem turnirju). Za upoštevanje rezultatov, 

doseženih na nacionalnih tekmah v tujini, morajo tekmovalci na KZS predložiti uradne rezultate v 

roku 7 dni. 

Za DRŽAVNA PRVENSTVA se končni rezultat množi s količnikom 2   

Za tekmovanja CCI po koledarju FEI se točke množijo s številom zvezdic iz konkretnih tekem. 

TABELA ZA  TOČKOVANJE  (P-poni, L-Lipicanec, H – Hladnokrvni konj) 

Konji E A1  A L 1* 2* 3* 4* 5* 

P/L/H / E A1 A L 1* 2* 3* / 

1.  12,5 15 17,5 20 35 55 65 75 85 

2.  10 13 14,5 17 30 47 55 65 71 

3.  8,5 11 12 14,5 25,5 40 47 54 62 

4.  7,5 9,5 10 12,5 21,5 34 40 46 54 

5.  6,5 8  8 10,5 18 29 34 39 46 

6.  6,0 7 7 9,5 16 26 30,5 34 40 

7.  5,5 6 6 8,5 14 23,5 27,5 31 36 

8.  5,0 5 5 7,5 12,5 21 25 28 33 

9.  4 4,5 4,5 6,5 11 19 22,5 25 29 

10.  3,5 4 4 6 10 17 20 22 25 

11.  3 3,5 3,5 5,5 9 15 18 20,5 22 

12.  2,5 3,0 3 5 8 13,5 16 18 20,5 

13.  2 2,5 2,5 4 7 12 14 16 18,5 

14.  1,5 2,0 2 4 6 11 12,5 14 16 

15.  1 1,5 1,5 3,5 5,5 10 11 13 14,5 

16.  0,5    1 1 3 5 9 10 12 13 



17.    0,5 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.      2   4,5 5 5,5 6 

23.      1,5   4 4,5 5 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 

 
 
DODATNE TOČKE ZA KROS 
 
Tekmovalcu, ki kros zaključi brez kazenskih točk za napake na progi (kazenske točke za prekoračen 
čas ne štejejo), se dodelijo dodatne točke po spodnji razpredelnici.  
 
OP Za tekmovanja CCI po koledarju FEI se dodatne točke za kros dodajo po tem ko se  točke že 
zmnožijo s številom zvezdic iz konkretnih tekem. 
 

 E A1 A L 1* 2* 3* 4* 5* 

Brez kazenskih točk 3 4 5 7 9 15 25 40 60 

       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



DRŽAVNO PRVENSTVO SLOVENIJE  V EVENTINGU  (DP) 
 

DP  za tekmovalce s slovenskim državljanstvom. 

DP je enodnevni turnir kategorijah  E in A.  Tekme so odprte.  

1. ORGANIZACIJA 

1.1. Državno prvenstvo (DP) se organizira na predlog strokovnega sveta za eventing, na osnovi razpisa 

ter ga organizira najboljši ponudnik, ki ga potrdi UO KZS.  

Tekmuje se: 

1.2. Organizator je dolžan najmanj 15 dni pred predvidenim državnim prvenstvom obvestiti vse klube 

o programu, urniku, namestitvi konj in sodelujočih, itd. 

2. SOD. ZBOR, TEH. DELEGAT, OBLIKOVALEC PARKURJA in STROŠKI 

Uradno osebje (sodniki, oblikovalec parkurjev, postavljač kros proge, pomožno osebje na progi) 

določi organizator.  

KZS nosi stroške enega sodnika za vsak dan oz. disciplino. Vse ostale stroške nosi organizator.  

3. TEKMOVANJA ZA DRŽAVNO PRVENSTVO: 

Za regularnost  DP morajo nastopiti vsaj 6 tekmovalcev.  

Za DP tekmovalec tekmuje v konkurenci samo z enim konjem. Če tekmuje z dvema konjema, mora z 

tistim s katerim je v konkurenci za DP štartat pred konjem s katerim na tekmuje za DP. 

Konje, ki tekmujejo na DP lahko uro ali manj pred nastopom ogrevajo samo tekmovalci, ki z njimi 

nastopajo, ostali lahko z njimi delajo v koraku. 

4. KVALIFIKACIJE 

Državno prvenstvo je odprto za tekmovalce s slovenskim državljanstvom.  

5. OGREVANJE, TRENIRANJE, DOPING, VETERINARSKA KONTROLA 

5.1. V času DP je možno ogrevati in trenirati konje samo ob prisotnosti sodnika ali stevarda po urniku, 

ki mora biti pravočasno objavljen. 

5.2. Na DP se lahko na predlog organizatorja ali sodnikov izvaja doping kontrola v pristojnosti 

uradnega veterinarja skupaj s sodniškim zborom. 

6. TEKMOVANJA  

6.1 PRVO TEKMOVANJE 

Dresura po propozicijah za kategorijo 

Vrstni red za to tekmovanje se določi naključno (žreb, računalniško). Najprej štartajo tekmovalci, ki so 

v konkurenci za DP. 

7.2 DRUGO TEKMOVANJE (PARKUR)  



Izvedba po propozicijah za kategorijo.  Po končani dresurni nalogi ima vsak tekmovalec čas, da v eni 

uri v poljubnem času pride v parkur in na znak zvonca odskače predviden parkur.  

Tekmovalci, izključeni v prvem delu in drugi tekmovalci lahko nastopijo samo izven konkurence. 

Vrstni red Startanja je poljuben.  

 

7.3 TRETJE TEKMOVANJE (KROS) 

Opravi se po propozicijah za posamezno kategorijo. 

Med pretečenim časom odprtega parkurja in štartom na krosu mora preteči najmanj  3 ure. 

Vrstni red startanja je isti kot pri dresuri.  

Zadnje discipline se lahko udeležijo le tisti, ko so uspešno zaključit prva dva tekmovanja (ne da bi bili 

izključeni ali odstopili). Ostali lahko štartajo izven konkurence. 

8. NAGRADE in PODELITVE ZA DP 

Tekmovalcem v kategoriji E se v absolutni razvrstitvi za DP doda koeficient 1,5 .  Zmagovalec v 

absolutni konkurenci je tekmovalec z najmanjšim številom kazenskih točk je zmagovalec in se ga 

proglasi za državnega prvaka. 

Po izvršenem tretjem tekmovanju se v primeru enakosti za razvrstitev tekmovalcev upoštevajo 

pravila FEI  

ORGANIZATOR zagotovi praktične oziroma častne nagrade in rozete 

OPRAVI SE SKUPNA PODELITEV (medalje, rozete KZS).  Vmesnih podelitev ni. 

Ekipni absolutni plasma:  

Ekipo sestavljajo klubske ekipe z dvema ali tremi tekmovalci v kategoriji.  

Ekipni plasma se določi s seštevkom končnih kazenski točk (z dodanim koeficientom) dveh najbolje 

uvrščenih tekmovalcev iz ekipe.   

Za regularnost ekipnega prvenstva morajo nastopiti najmanj dve ekipi. 

V primeru enakega števila točk pri ekipah se upošteva boljša uvrstitev slabšega tekmovalca iz ekipe. 

 
DRŽAVNO PRVENSTVO V EVENTINGU ZA MLADINCE IN MLADE JAHAČE  
 
Kategorije:   

- mladinci (od 15 do vključno 18 let) v kategoriji: E  
- mladi jahači (od 19 do vključno 21 let) v kategoriji: A1 (light)  
Za regularnost DP morata nastopiti vsaj dva tekmovalca v kategoriji, sicer se priključita absolutni 
konkurenci.  
Tekmovalci lahko štartajo kategorijo višje, če imajo primerne licence.  

Ekipna tekma za mladince in mlade jahače:  

Ekipo sestavljajo klubske ekipe z dvema ali tremi tekmovalci v kategoriji.  



Ekipni plasma se določi s seštevkom končnih kazenski točk dveh najbolje uvrščenih tekmovalcev iz 

ekipe.   

Za regularnost ekipnega prvenstva morajo nastopiti najmanj dve ekipi. 

V primeru enakega števila točk pri ekipah se upošteva boljša uvrstitev slabšega tekmovalca iz ekipe. 

Mladinci in mladi jahači sodelujejo v ekipah, če sta v kategoriji vsaj dve ekipi sicer s priključijo  

absolutni konkurenci. 

 

POKAL SLOVENIJE V EVENTINGU 

Za pokal Slovenije šteje katera koli tekma iz tega pravilnika (razen DP) na kateri tekmovalec 

dobi najmanj kazenskih točk z dodanim spodnjim koeficientom za pokal:  

Kategorija E:                        1,6 
Kategorija A1 (light):          1,4   
Kategorija A                         1,2 
Kategorija L                          1 
 
Vsaka dodatna uspešno opravljena tekma, tekmovalcu za 4 kazenske točke zmanjša kazenske točke v 
tekmovanju, ki mu šteje za pokal.  
 

POKAL SLOVENIJE ZA MLADINCE IN MLADE JAHAČE 

 

- mlajši mladinci 
mladinci (od 15 do vključno 18 let)  
- mladi jahači (od 19 do vključno 21 let)   
 

Za pokal Slovenije šteje katera koli tekma iz tega pravilnika (razen DP) na kateri tekmovalec 

dobi najmanj kazenskih točk z dodanim spodnjim koeficientom za pokal:  

Kategorija E:                        1,6 
Kategorija A1 (light):          1,4   
Kategorija A                         1,2 
Kategorija L                          1 
 
Vsaka dodatna uspešno opravljena tekma, tekmovalcu za 4 kazenske točke zmanjša kazenske točke v 
tekmovanju, ki mu šteje za pokal.  

 

Za podelitev pokala v posamezni kategoriji morata nastopiti vsaj dva tekmovalca v tej 

kategoriji, sicer se pri podelitvi priključita absolutni konkurenci. 

 

 


