
 Dodatek propozicijam 2020 
     spremembe in priporočila v času ukrepov za zajezitev 

širjenja Covid 19 
 

 

SPREMEMBE s 1.6.2020 
 

V času ukrepov za zajezitev širjenja Covid 19, strokovni svet za preskakovanje zaprek 
izdaja naslednji dodatek k sprejetim propozicijam za leto 2020. 
 
Dodatek se sprejema v želji omogočiti organizatorjem izvesti tekmovalno sezono 2020 
kljub težki situaciji in ob upoštevanju dodatnih ukrepov. 
 

• Stroški nacionalnih uradnih oseb (sodniki, oblikovalci, računalničar, časomerilec) 
se zmanjšajo za 25%. 

 
• Vse denarne nagrade se znižajo za 25%, denarni sklad za Amaterski pokal se v 

sezoni 2020 ne podeljuje. 
 

 Mesto  
Nagrade 1 2 3 4 5 Skupaj 

130    200,00 €     160,00 €     120,00 €       80,00 €       40,00 €        600,00 €  

135    225,00 €     180,00 €     135,00 €       90,00 €       45,00 €        675,00 €  

140    300,00 €     240,00 €     180,00 €     120,00 €       60,00 €        900,00 €  

145    375,00 €     300,00 €     225,00 €     150,00 €       75,00 €     1.125,00 €  

 
 

• Prijavnina za enodnevno tekmovanje je 10 eur, za večdnevno 15 eur,  štartnine  
ostanejo nespremenjene. 

 
• Podelitev častnih nagrad po končani tekmi ni, končno razvrstitev plasiranih se 

objavi po mikrofonu. 
 

• Podelitev nagrad v skladu s propozicijami samo do 6. mesta. 
 

• Podpisovanje na štartne liste na samem tekmovanju ni več možno, tekmovalci 
naj to opravijo pravočasno preko prijavnega sistema.   
 

• Prve tri razvrščene v pokalnih tekmah za vse kategorije se objavi po tekmovanju 
na spletni strani KZS pod aktualno.   
 

Masters pokal Slovenije 
 

• Masters pokal Slovenije se v sezoni 2020 ne izvede. 
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EQWIN Pokal Slovenije 2020 
 
Višine parkurjev za posamezne kategorije se ne spremenijo, določene tekme se zaprejo 
za tekmovalce v pokalu, in se izvedejo s skupnim ogledom: 
 
Tekma mlajših mladincev 1.05m je zaprta  -  skupen ogled s tekmo višine 1.10m. 
Tekma mladinci 1.25m je zaprta – skupen ogled s tekmo višine 1.30m. 
Tekma mladi jahači 1.35m je zaprta – skupen ogled s tekmo višine 1.40 m (pokal člani). 
 
Na koncu sezone prejmejo najboljši trije tekmovalci v kategoriji pokala: 

• mladi jahači 1000€ (500€, 300€, 200€) nagrade bruto. 
• člani 2000€ (100€, 600€, 400€) nagrade bruto. 

 
Državno prvenstvo 2020 
 
Termin državnega prvenstva 2020 se premakne v september (predvidoma tretji vikend). 
 
 


