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PROPOZICIJE 
ZA TEKMOVANJA V PRESKAKOVANJU OVIR ZA LETO 2020 

 

Splošni del 

 
1. REGISTRACIJA KONJ 

 
Glej Pravilnik o registraciji tekmovalnih konj pri Konjeniški zvezi Slovenije. 
 

2. LICENCE 
 
so obvezne v vseh kategorijah tekmovanj (E in višje, v tekmah za ponije) in jih po Registracijskem 
pravilniku izdaja KZS. Tuji tekmovalci:  po  Splošnem pravilniku  FEI so lahko na spisku licenc KZS ali pa 
morajo na osnovi potrdila matične NF pravočasno (do roka prijav) na KZS zahtevati licenco za gosta.  Cena 
tuje licence  je 35 EUR na turnir ali 210 EUR letno in velja za države s katerimi nimamo dogovora o 
neplačevanju tujih licenc. Plačilo tujih licenc za posamezni turnir na podlagi računalniškega izpiska pobere 
organizator in nakaže na KZS. Letne licence za tujce so plačljive na KZS. 
Glede ostalega glej Pravilnik o registraciji tekmovalcev. 
 

3. PRIJAVE NA TEKMOVANJA 
 
PRIJAVNINA: je plačljiva organizatorju na dan tekmovanja in jo določi organizator, predlog SS – 10€ za 
enodnevne, 15€ za večdnevne turnirje. Na C turnirjih se prijavnina ne plača, na CSN*** in višje je 
vključena v Entry fee. Prijavnino so dolžni poravnati tekmovalci za vse konje, ki bodo prijavljeni na 
turnir ob zaključku prijav ali kasneje (zamudniki), tudi če se naknadno odjavijo iz turnirja ali se turnirja ne 
udeležijo. Seznam se vodi računalniško. 
 
Prijave na razpisanem tekmovanju se za vsako tekmo posebej vršijo preko spletne strani KZS 
www.konj-zveza.si, tekmovalni sistem - kjer so objavljena navodila. 
 
ROK PRIJAV JE: 
CSN* - DO TORKA PRED TEKMOVANJEM do 24.00 ure. 
CSN** - DO SREDE TEDEN PRED TEKMOVANJEM do 24.00 ure. 
 
ZADNJI ROK ODJAV JE DAN PRED TEKMOVANJEM do 18.00 ure (za večdnevne turnirje za vsak 
tekmovalni dan posebej). 
PREPRIJAVE (iz ene kategorije v drugo ali obratno) so možne do zadnjega roka odjave. 
NAKNADNE PRIJAVE (po roku prijav) so možne preko računalnika do dneva pred tekmovanjem do 
18.00 ure in eventualno uro in pol pred pričetkom tekme pisno na štartnih listah, ki bodo na voljo pri 
računalničarju. 
NAKNADNA PRIJAVA znaša 20 EUR po konju. 
TEKMOVALCI, KI SE NE ODJAVIJO DO ROKA ODJAVE, PLAČAJO ŠTARTNINO IN PRIJAVNINO, 
KLJUB TEMU, DA NISO ŠTARTALI. 
Za  plačila  prijavnine,  štartnin,  štartnin  nepravočasno  odjavljenih  tekmovalcev  poskrbi  organizator  
in  gredo organizatorju. Za plačilo naknadnih prijav in registracije tujih konj poskrbi KZS in gredo v 
fond KZS. Za sprotno beleženje zgoraj navedenega poskrbi računalničar na turnirju. 
 
Štartna lista se žreba avtomatsko po računalniškem programu, žrebanje z vlečenjem številk se izvede 
samo na DP. 
 
OKVIRNE ŠTARTNE LISTE po posameznih tekmah bodo objavljene na spletni strani KZS do 22. ure dneva 
pred tekmo. 
Pol ure pred startom se objavi regularna štart na lista in prijave za to  tekmo so  zaključene.  
Po objavi štartne liste, se eventualni zamudniki lahko dopišejo samo z dovoljenjem sodniškega zbora in to 
na konec štartne liste, izjemoma na začetek (minus ena, minus dva, itd.). Take prijave se beležijo in 
računajo kot naknadne. 
 
 
 
 

http://www.konj-zveza.si/
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DOLŽNIKI 
Organizator posreduje spisek dolžnikov na KZS. Spisek tekmovalcev - dolžnikov (prijavnine, startnine, 
registracije tujih konj, naknadne prijave, boksi itd.) se na KZS vodi računalniško in ti tekmovalci so dolžni v 
roku 7 dni svoj dolg plačati na TRR organizatorja in potrdilo o plačilu posredovati na KZS. V nasprotnem 
primeru se jim do plačila dolga blokira licenca. 
 
KAZNI - morajo biti poravnane najkasneje v roku 30 dni od izstavitve računa s strani KZS. Organizator 
mora na KZS najkasneje v roku 3 dni po končanem tekmovanju sporočiti, katere denarnih kazni je 
pobral. Tujci morajo kazen plačati neposredno organizatorju, ki znesek nakaže na račun KZS. 

 
URNIK TEKEM -  organizator računalničarju na  predvečer tekmovanja posreduje skice  in dolžine  
parkurjev, potreben čas za postavitve parkurjev, čas za ravnanje, zalivanje, itd. 
Na osnovi podatkov in prijav, računalničar do 22. ure objavi okviren urnik tekem za naslednji dan. 

 
4. URADNA TEKMOVANJA in TRENINGI 

 
Tekmovanja v preskakovanju ovir lahko organizirajo registrirani člani KZS. 
Organizatorji  so  glede  organizacijskih  minimumov  dolžni  upoštevati  Priporočila organizatorjem  
tekmovanj v preskakovanju zaprek 2020. 
 
Organizator mora glede reševalnega vozila in osebja zadostiti pogojem, ki so navedeni v odločbi pristojne 
Upravne enote. KZS priporoča prisotnost reševalnega vozila. 
 
PADCI 
 
Protokol ravnanja ob padcu jahača ali/in konja je opisan v dokumentu Protokol KZS ravnanja pri padcih, ki 
je objavljen na spletni strani KZS.  

 
TEKMOVANJA KATEGORIJE C 
Dovoljene kategorije tekem: višina 0.60m do 1.00m, tekme so odprte. Nastopajo lahko samo tekmovalci z 
licencami. Prijave v skladu s Splošnimi določili 3. točke na KZS. 30 dni pred tekmovanjem organizator 
pošlje propozicije v odobritev na KZS, ki jih nato objavi na spletni strani in odpre prijave. 
Obvezno osebje: 3 licencirani sodniki. Oblikovalci parkurja so lahko licencirani oblikovalci ali licencirani 
učitelji ali trenerji z S licenco. Časomerilstvo in računalniška obdelav KZS ni obvezna. Predsednik 
sodniškega zbora mora najkasneje 5 dni po končani tekmi na KZS dostaviti sodniške pole, da se lahko 
vpišejo plasmaji za licence. 
Rezultati teh tekmovanj se upoštevajo za napredovanje licence, ne štejejo pa v točkovanje za jahača leta. 
V tekmovanjih kategorije C je lahko največ pol zaprek maksimalnih dimenzij. Organizator, ki izvede 2 tekmi 
kategorije C, ne zapade plačilu takse za neorganizatorje. Startnina na tekmovanjih kategorije C znaša 
maksimalno 10 EUR, prijavnine ni. 

 
TEKMOVANJA KATEGORIJE CSN* 
Tekme do vključno kategorije Ma 
Startnine (bruto) tekme višine 0.60m do 1.20m (E do L) 15 EUR 
   tekme višine 1.25m (L/Ma)   20 EUR 
   Tekme višine 1.30 m (Ma)   25 EUR  
 
TEKMOVANJA KATEGORIJE CSN** 
Turnirji so lahko eno ali večdnevni, tekme do vključno kat. S 
Startnine (bruto) tekme višine 0.60m do 1.20m (E do L) 15 EUR 
   Tekme višine 1.25 m (L/Ma)   20 EUR  

tekme višine 1.30m (Ma) in višje  25 EUR  
Kategorije: Pokalne tekme, DP mladi konji. 
Šampionati: DP za otroke, mlajše mladince, mladince, mlajše člane, člane in amaterje, Šampionat za ženske 
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TEKMOVANJA KAT. CSN*** 
Turnirji so obvezno tri ali večdnevni, tekme do vključno kategorije S. 
Entry fee (bruto): 65 eur za konje, ki tekmujejo do vključno kat. L/Ma in 100 eur za konje, ki štartajo Ma in 
višje. Boks ni vključen v ceno. 
Kategorije:  Pokalne tekme, tekme za DP mladi konji, Šampionati po posebnih propozicijah: DP za 
otroke, mlajše mladince, mladince, mlajše člane, člane in amaterje, Šampionat za ženske. 

 
TEKMOVANJA KAT. CSN****. 
Denarni sklad min. 10.000 EUR, nagrada za prvo mesto ne sme biti nižja kot 250 EUR, ne glede na 
kategorije tekme. Kategorije tekem so višine 1.10m in višje. 
Entry fee (boks, štartnine) 250 EUR bruto. 

 
TEKMOVANJA KAT. CSN*****. 
Denarni sklad min. 20.000 EUR. 
Entry fee (boks, štartnine) 300 EUR bruto . Ostala določila kot za CSN****. 

 
Poleg razpisanih uradnih tekmovanj so dovoljeni treningi, kjer lahko nastopajo tekmovalci iz več 
klubov, brez razvrstitve in brez kakršnihkoli nagrad. 
Kazen tekmovalcem za udeležbo na kakršnihkoli drugih neprijavljenih ali neodobrenih tekmovanjih ali 
treningih pod opisanimi pogoji, je prepoved nastopanja 4 tekmovalne dneve in 50 EUR. 
 
MEDNARODNI TURNIRJI (CSI) - po določilih FEI. 

 
TEKME ZA PONIJE 
Organizatorji lahko v kategorijah E in A razpišejo posebej tekme za ponije (višina na palico določena 
po FEI pravilniku). Tekma se izvede ne glede na število nastopajočih (lahko starta samo eden). 
Častne nagrade so v skladu s Splošnimi določili propozicij. 
V tekmah, ki niso razpisane posebej za ponije, le-ti štartajo na začetku in se za njih parkur prilagodi (krajše 
razdalje v kombinacijah in distancah). 
 

5. IZVEDBA TEKMOVANJ 

 
OZNAKE KATEGORIJ TEKEM IN VIŠINE 
 

 0.60m  – E1  1.10m  - A2  1.35m  - Mb 
 0.80m  – E2  1.15m  - A2/L  1.40m  - S* 
 0.90m  - A0  1.20m  - L  1.45m  - S** 

 1.00m  - A1  1.25m  - L/Ma  1.50m  - S*** 
 1.05m  - A1/A2  1.30m  - Ma  1.55m  - S**** 

 

 
Tekmovanja višine 1.10m do vključno 1.20m so razdeljena v tri tekme na istem parkurju. 
V tekmi višine 1.25m je podelitev samo ena. Organizator je dolžan priskrbeti častne nagrade v skladu s 
Splošnimi določili propozicij za vse tri tekme in v tekmah za Pokal Slovenije še dodatno za kategorijo mlajših 
mladincev, v tekmi za otroke rozete. 
Na DP in  DP mladi konji so tekme višine 1.10m do 1.20m združene (vse tri kategorije, ena častna nagrada 
in rozete). 
 
PODELITVE 
Tekmovalci se morajo podelitve udeležiti v predpisani tekmovalni opremi.  
 

Višina 1,05m: 
 samo za tekmovalce z licencami A in L, ostali lahko jahajo izven konkurence. 

Višina 1.10m in 1.15m : 
 za tekmovalce z licencami M in S, 
 za tekmovalce z licencami A in L in v pokalnih tekmah dodatno za mlajše mladince, 
 za 4 in 5 letne konje. 
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Višina 1.20m: 

 za 5 in 6 letne konje, 
 za tekmovalce z licence L in M, 
 za tekmovalce v licencami S. 

 
Štartna lista je skupna za vse tekmovalce, ne glede na to, v kateri skupini nastopajo. Razglasitev plasiranih 
za vse tekme v kategoriji je na koncu izvedenega tekmovanja. 

 
6. IZVEDBA TEKEM  

 
Sodniški zbor lahko v slučaju velikega števila prijavljenih tekmovalcev dovoli, da sta naenkrat dva jahača v 
parkurju. Izjema: DP in pokalne tekme (tekmovalec, ki je v konkurenci - razen Amaterskega pokala - je v 
parkurju sam, sicer sta lahko dva). 
 
TEMPO 

 Tekme višine 0.60m do 1.00m potekajo v tempu 325 m/min, 
 Tekme višine 1.05m do 1.40m potekajo v tempu 350 m/min, 
 Višje kategorije pa po tempu 375 m/min. 

 
V hali se tempo zniža za 25 m/min. 

 
ČLENI 
Tekme višine 0.60m do 1.00m potekajo po členih: 

 238.1.1. v določenem časa, brez baraža. 
 238.1.4. – tekmovanje na idealni čas. 
 STIL – stilno jahanje. 

 
Organizatorji, ki imajo interes, lahko na višini 0.60m do 1.00m razpišejo tekmovanje za ponije in morajo 
priskrbeti častne nagrade v skladu s Splošnimi določili propozicij. 
Na višinah 0.60m do 1.00m organizator lahko razpiše tudi tekmovanje v stilnem skakanju za tekmovalce z 
licenco E, A in L. Častne nagrade v skladu s Splošnimi določili propozicij. 
 
Podelitev je tekom tekmovanja ali po končanem nastopu za tekmovalce, ki so zaključili tekmovanje z 0 
kazenskimi točkami ali prejeli oceno 6,0 ali boljšo. Za tekmo otrok se podelitev obvezno opravi po njihovem 
končanem tekmovanju (brez konja). 
Tekme na idealni čas se lahko izvajajo tudi v tekmah do vključno 1.05 m, po izbiri organizatorja. 
 
STILSKE TEKME  se izvajajo na tekmah višine 0.80m in so obvezne na enodnevnih tekmah, na večdnevnih 
samo en dan. Stilske tekme veljajo tudi za napredovanje licenc po objavljenem kriteriju (ocena 6.0 in več). 
 
ČLEN 238.1.4 – V IDEALNEM ČASU 
Tekmovanje se odvija podobno kot tekma na čas, le da se za razvrstitev upošteva absolutna razlika med 
idealnim in doseženim časom tekmovalca med tekmovalci z enakim številom kazenskih točk. Tekmovalec, ki 
se bolj približa idealnemu času je boljše uvrščen. Idealni čas je pri parkurjih dolžine do 300m - 3 sekunde 
krajši kot dovoljeni čas, pri parkurjih dolžine do 400m - 4 sekunde krajši  in pri parkurjih dolžine do 500m - 
5 sekund krajši od dovoljenega. Ostale napake se sodijo po tabeli A. Maksimalni čas parkurja znaša 
dvakratnik idealnega časa. V primeru enakosti za prvo mesto ni ožjega tekmovanja. 
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Tekme višine 1.05m do 1.25m potekajo po členih: 

 Višina od 1.05m do 1.15m:   
o po členu 274.1.5.3., 274.2.5. (tekmovanje v dveh fazah). 
o po členu 238.2.2., z ameriškim ali klasičnim baražem. 
o po členu 238.2.1. (na čas). 

 
V pokalnih tekmah za mlajše mladince, ki jahajo za Pokal po členu 238.2.2., po morebitnem baražu ostali 
tekmovalci nadaljujejo po členu 238.2.1. Na pokalnih tekmah za otroke najprej štartajo poniji, oziroma 
otroci. 

 
 Višina 1.20m: 

o  tekmovanja lahko potekajo po čl. 238, 239 ali 274 (tekmovanja v dveh fazah).  
 
Tekmovanje v dveh fazah: 

 Člen 274.1.5.3. 
Prva faza (del) sestoji iz 8 ali 9 ovir z enim dvoskokom. 
Druga faza (del) sestoji iz 4 do 6 ovir, lahko povišanih do maksimalno 10 cm. 
Na DP za mlade konje prva faza 9, druga faza 4 ovire. 
Za napredovanje licence šteje prva faza.  

 Člen 274.2.5. 
Prva faza (del) sestoji iz 5 do 7 ovir z enim dvoskokom. 
Druga faza (del) sestoji iz preostalih ovir (skupaj 11 do 13 ovir v obeh fazah). 
Za napredovanje licence štejeta obe fazi skupaj. 
 
Na večdnevnih turnirjih na višinah 1.05m do 1.20m lahko organizator dva dni organizira tudi tekme po 
drugih členih pravilnika. 
 
V tekmah višine 1.20m in 1.25m ni dovoljeno uporabljati čl. 238.2.3. (dva baraža). 
 

 V tekmah višine 1.25m ni drugih omejitev glede člena pravilnika. 
 
Ogled parkurjev je lahko skupen, v kolikor se zaporedna tekmovanja odvijajo po istem členu, vendar 
mora to organizator objaviti v vabilu na tekmo. 
 

7. ELEKTRONSKO MERJENJE je obvezno na vseh turnirjih , razen kat. C (če je manj kot 50 
konj). 

 
8. PRIČETEK TEKMOVANJA mora biti objavljen v vabilu organizatorja (tekma se ne sme 

pričeti prej), dejanski okvirni urnik bo objavljen na spletni strani. V kolikor je razpisan 
Warm up, je uradni  pričetek tekmovanja uro pred Warm upom. Tekme si sledijo v 
razmaku do največ 1,5 ure.  Pričetek vsake naslednje tekme se objavi ob koncu 
prejšnje. Tekma se lahko prične tudi takoj po ogledu parkurja. 

   
9. ODPOVED TEKMOVANJA 

 
Tekmovalni klubi - člani KZS so dolžni letno organizirati najmanj eno tekmovanje kat. CN* ali višje ali 2 tekmi 
C kategorije in so s tem oproščeni plačila takse za neorganizacijo tekmovanja. 
Organizator ima možnost tekmovanje odpovedati zaradi premajhnega števila prijav - manj kot 60 konj 
ali  zaradi slabih vremenskih pogojev, kar mora storiti najkasneje na predvečer tekmovanja in obvestiti 
prijavljene, v nasprotnem primeru tekmovanje mora biti izvedeno. 

 
10. NASTOPANJE KONJ V TEKMAH (kategorijah) 

 
Na razpisanih tekmovanjih je nastopanje konj omejeno v smislu naslednjih določil: 

 Na tekmovalni dan isti konj ne sme nastopiti v dveh tekmovanjih po čl. 273. 
 Jahač z licenco S na  konju, plasiranim na višini 1.30m ali višjih nastopa v tekmah kat. A izven 

konkurence (ta konj lahko nastopi v konkurenci L). Upoštevajo se rezultati preteklih dveh sezon in 
vključno tekoča sezona. 
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11. ŠTARTI (OMEJITVE, itd.) 

 
Maksimalno lahko nastopi konj v dveh tekmah na dan. Trikrat je dovoljen nastop samo na višini 0.60m 
do 1.05m (dvakrat v isti kategoriji le z različnimi jahači). Konj, ki nastopi na višini 1.10m, ima na razpolago 
v nižjih kategorijah samo še en start. 

 
V tekmah višine 1.05m, 1.10m in 1.15m lahko dva jahača jahata istega konja, oba v konkurenci. 
Na tekmi višine 1.20m in višjih je konju dovoljen samo en start v konkurenci, drugi start je možen 
samo izven konkurence. 
 
Tekmovalci izven konkurence so na štartni listi zadnji, njihov rezultat se ne prikazuje v rezultatih. 
V tekmah višine 0.60m do 1.25m tekmovalci lahko jahajo neomejeno število konj, v tekmah višine 1.30m in 
višjih pa največ 3. 
 
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. 

 
 

12. BRZDE, OPREMA JAHAČEV 

 
V vseh tekmovanjih so dovoljene brzde predpisane s strani FEI. 

 
ZA VSE TEKMOVALCE DO 18 LETA (rojstni datum) JE OBVEZEN ZAŠČITNI TELOVNIK. 
Za tekmovalce, ki nosijo zaščitni telovnik, je suknjič obvezen na DP in finalu Pokala. Plastične ostroge so 
prepovedane. 
Ogrevanje z gumicami ali pomožnimi vajetmi je dovoljeno samo med delom na tleh, uporaba katerihkoli 
drugih fiksnih pripomočkov ni dovoljena. 
Na tekmovanjih Preizkus skakalne zmogljivosti mladih konj in DP za mlade konje je dovoljeno uporabljati le 
ščitnike, ki so s strani FEI odobrene v tekmovanjih za mlade konje. 
 
 

13. OZNAKE PARKURJEV, NAGRADE, ŠTARTNINE 
 

 Višine 0.60m do 1.00m tekmovalci brez kazenskih točk ali oceno 6,0 in boljšo, dobijo rozeto 
 Višine 1.05m do 1.25m častna nagrada prvemu in rozete do največ 8. mesta 
 Višine 1.30m in višje:  denarne nagrade, častna nagrada prvemu in rozete do največ 8. mesta 

 V kat. Pokal otrok  častna nagrada prvemu in rozete do največ 8. mesta 
 V kat. Pokal ml. mladinci častna nagrada prvemu in rozete do največ 8. mesta. 

 
DENARNE NAGRADE bruto 

 
 Mesto  

 
Nagrade 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Skupaj 

Nagrada do zadnjega 
plasiranega na turnirjih z 

Enty fee 

120 Pokal amaterji 120,00 € 80,00 € 50,00 €   250,00 € 10,00 € 

125      -  € 10,00 € 

130 250,00 € 200,00 € 150,00 € 100,00 € 50,00 € 750,00 € 15,00 € 

135 300,00 € 240,00 € 180,00 € 120,00 € 60,00 € 900,00 € 15,00 € 

140 400,00 € 320,00 € 240,00 € 160,00 € 80,00 € 1.200,00 € 15,00 € 

145 500,00 € 400,00 € 300,00 € 200,00 € 100,00 € 1.500,00 € 15,00 € 

150 750,00 € 500,00 € 350,00 € 250,00 € 150,00 € 2.000,00 € 15,00 € 
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Članarina organizatorjev znaša na turnirjih CSN* in CSN** 1 eur na start, na turnirjih z Entry fee pa 
3 eur na prijavljenega konja, ter pripada KZS. 
Plasirani v kategoriji L (1.20m)  in L/Ma (1.25m) na turnirjih brez Entry fee ne plačajo startnine. Za vse 
tekme z nagradnim fondom se plača startnina ne glede na plasma. 
 
Plasira se ¼ tekmovalcev, ki so nastopili (ne glede na odstop ali izključitev). 

 
Organizator je dolžan NAGRADE (z odbitkom akontacije dohodnine) izplačati upravičencem na TRR 
najkasneje v roku 7 dni po končanem tekmovanju. 
 
 
ŠTARTNINE (bruto) po točki 4 se plačujejo na dan tekmovanja tekom dneva in najkasneje po zadnji 
tekmi dneva. 

 
Organizator tekmovanja lahko izdaja račune za plačilo startnin posameznikov na podlagi predložene 
naročilnice ali predhodno sklenjene pogodbe. 
V kolikor je na dvodnevnih tekmah nagradni sklad večji, se startnina v tekmah brez nagrad lahko 
poveča maksimalno za 50%, v nagrajenih tekmah pa procentualno s povišanjem nagrade. 
Tekma štafet - enojna startnina ali dvojna nagrada. 
 
Tekmovanja Moči in spretnosti (čl. 262) – višina najmanj 1.25m z nagradnim fondom za kat. 1.30m. 
Pri razpisanih vmesnih kategorijah v tekmovanjih - čl. 273 in 274 (npr. višina 1 . 20 / 1.25m) se jemlje 
kot osnova (licence za vpis in nagrade) prvo navedena kategorija (v tem primeru 1.20m). 
Pri kategoriji se tolerira razpon 5 cm. 
 
Tekme 1.30m in višje so regularne, če nastopi vsaj 5 tekmovalcev (3 tekmovalci v pokalnih tekmah in DP), 
CSN*: izplačajo se največ 3 nagrade. Nagrade za 4. in 5. mesto se izplačajo, v kolikor je tekmovalec 
plasiran. CSN**: izplačajo se vse razpisane nagrade. 
 
Če je v tekmah do vključno 1.25m manj kot 5 tekmovalcev, se tekma izvede kot trening in rezultati se 
upoštevajo za napredovanje licenc. Tekme v pokalu in DP so regularne, če nastopijo vsaj 3 tekmovalci. 
Omejevanje v smislu števila nastopajočih ni dovoljeno. 
Od vseh nagrad se odteguje akontacija dohodnine. 

 
14. OVIRE, JARKI 

 
Na višini 0.60m do 1.00m ima parkur 8 do 10 zaprek, dvoskok dovoljen v 0.80m, v 0.90m in 1.00m 
obvezen. Na teh višinah so že dovoljena polnila ali deske. 
Na višini od 0.80m do 1.15m je mali vodni jarek lahko kot alternativna ovira, v višjih tekmovanjih je 
obvezen (na večdnevnih turnirjih en dan brez). Na višini do 1.15m veliki vodni jarek ni dovoljen, v 
tekmah 1.20m in višjih pa je lahko veliki vodni jarek z drogom alternativna ovira. 
 
Veliki vodni jarek v Pokalnih tekmah: 

 mladinci - celo sezono alternativa z drogom 

 ml. člani U25 - alternativa veliki vodni jarek z drogom, na finalu Pokala odprti veliki vodni jarek 
 člani - vsako drugo pokalno tekmo (sodo) + finale Pokala Slovenije odprti veliki vodni jarek 

V izrednih razmerah o postavitvi jarka, ne glede na propozicije, odloča oblikovalec. 
Veliki vodni jarek je obvezen na tekmovanjih CSN** in višjih. 

 
15. ZAVAROVANJE PRIREDITEV 

 
Klubom organizatorjem prireditev se priporoča zavarovati prireditev. 
 

16. KVALIFIKACIJE ZA SP mladi konji - glej razpisana tekmovanja 
 

 5 letni - tekme višine 1.20m na turnirjih CSNA / CSN** in CSIYH tekmovanja 
 6 letni - tekme višine 1.30m na turnirjih CSNA / CSN** in CSIYH tekmovanja 
 7 letni - tekme višine 1.40m na turnirjih CSNA / CSN** in CSIYH tekmovanja 
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17. TOČKOVANJE ZA NAJBOLJŠEGA JAHAČA LETA V PRESKAKOVANJU OVIR 

 
Po spodnji tabeli se tekmovalcem zbirajo točke za najboljšega otroka, mlajšega mladinca, mladinca, 
mlajšega člana, U25 in člana tekom tekmovalne sezone. Upošteva se najboljši rezultat tekmovalca na 
tekmovalni dan. Za upoštevanje rezultatov, doseženih na nacionalnih tekmah v tujini, morajo tekmovalci 
na KZS predložiti uradne rezultate v roku 7dni. V točkovanju se upoštevajo tudi ekipne tekme po obstoječi 
tabeli.  

 
Za DRŽAVNA PRVENSTVA se končni rezultat množi s faktorjem 2:  

 mlajši mladinci točkovanje višine 1.10m. 

 5 letni konji in amaterji točkovanje višine 1.20m. 
 mladinci in 6 letni konji točkovanje višine 1.30m. 
 mlajši člani U25 in 7 letni konji točkovanje višine 1.35m. 
  DP člani točkovanje višine 1.50m.  
 Otroci točkovanje višine 1.10m s faktorjem 1. 

 
Za ŠAMPIONATE  se točkuje skupna uvrstitev na šampionatu, višina finalnega parkurja pomnožena s 
faktorjem: 

 Balkansko prvenstvo za otroke, mladince, ženske in mlade jahače  faktor 2,5 
 Balkansko prvenstvo za člane       faktor 3 

 Evropsko prvenstvo za otroke, mladince     faktor 3 
 Svetovno prvenstvo za mlade konje      faktor 3 
 Mediteranske igre, Evropsko prvenstvo za mlade jahače   faktor 4 
 Evropsko prvenstvo za člane       faktor 5 
 Svetovno prvenstvo, Olimpijske igre      faktor 6 

 
MEDNARODNA TEKMOVANJA CSI: 

 Tekme CSI1*, CSI2*, CSI3*, GP CSI1*, 1. tekma Balkanskega pr.  faktor 2 
 Tekme CSI2* GP, CSI3* GP, CSI4*      faktor 3 

 Tekme CSI4* GP, CSI5*       faktor 4 
 Tekme CSI5* GP        faktor 5 

Faktorji veljajo tudi za CSIO tekmovanja. 
 
Rezultat prve individualne tekme na šampionatih se množi s za 1 manjšim faktorjem kot končna uvrstitev 
(kjer ni označeno drugače). 
 
EKIPNA TEKMOVANJA 
Skupina tekmovanja 
H Pokal Narodov 5*, 
I Pokal Narodov 4*, ekipna tekma na evropskem prvenstvu za mladince  
J Pokal Narodov 3*, CSIO-Y(mlajši člani), Balkansko prvenstvo člani 
K Pokal Narodov 2*, CSIO-J (mladinci), Balkansko prvenstvo mladi jahači 
Ch-EU  Ekipna tekma na evropskem prvenstvu za mlajše mladince, CSI kat. A-J-Y  
L Pokal Narodov 1*, CSIO-Ch, Balkansko prvenstvo mlajši mladinci, mladinci, ženske 
DP ek.  Količnik x točke, kot bi jih tekmovalec dosegel za 1. mesto v tekmi razpisane višine (zaokroženo), 

otroci 0,5 x mlajši mladinci 
N Ekipna tekma na Mediteranskih igrah, evropsko prvenstvo mlajši člani 
O Ekipna tekma na Olimpijskih igrah in članskem svetovnem prvenstvu  
P Ekipna tekma na članskem evropskem prvenstvu 
 
Pokal narodov – ekipna tekmovanja 
 
Rezultat H I J K Ch-EU L DP N O P 

Dvakrat čisto 200 150 100 80 70 50 1,2 180 600 450 
1x čisto + 1x do 4 180 120 90 70 50 40 1,0 150 550 400 
Enkrat čisto 150 100 80 60 40 30 0,8 120 500 350 
Dvakrat do 4 120 90 70 50 30 25 0,6 100 450 300 
Enkrat do 4 90 70 60 40 20 20 0,4 80 400 250 
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TOČKOVANJE 

 
Konji 1.05m 1.10m 1.15m 1.20m 1.25m 1.30m 1.35m 1.40m 1.45m 1.50m 1.55m 1.60m 

Poniji  P 80-90  P 100  P 110 P 120 P 125 P 130 P 135 P 140  

1. 7 10 12,5 15 17,5 20 35 55 65 75 85 95 

2. 5,5 8,5 10 13 14,5 17 30 47 55 65 71 77 

3. 4 7 8,5 11 12 14,5 25,5 40 47 54 62 70 

4. 3,5 6 7,5 9,5 10 12,5 21,5 34 40 46 54 62 

5. 3 5 6,5 8 8 10,5 18 29 34 39 46 53 

6. 2,5 4,5 6 7 7 9,5 16 26 30,5 34 40 46 

7. 2 4 5,5 6 6 8,5 14 23,5 27,5 31 36 41 

8. 1,5 3,5 5 5 5 7,5 12,5 21 25 28 33 38 

9. 1 3 4,5 4,5 4 6,5 11 19 22,5 25 29 33 

10. 0,5 2,5 4 4 3,5 6 10 17 20 22 25 28 

11. - 2 3,5 3,5 3 5,5 9 15 18 20,5 22 23,5 

12. - 1,5 3 3 2,5 5 8 13,5 16 18 20,5 23 

13. - 1 2,5 2,5 2 4,5 7 12 14 16 18,5 21 

14. - 0,5 2 2 1,5 4 6 11 12,5 14 16 18 

15. - - 1,5 1,5 1 3,5 5,5 10 11 13 14,5 16 

16. - - 1 1 0,5 3 5 9 10 12 13 14 

17. - - 0,5 0,5 - 2,5 4,5 8 9 10 11,5 13 

18. - - - - - 2 4 7 8 9 10 11 

19. - - - - - 1,5 3,5 6 7 8 9 10 

20. - - - - - 1 3 5,5 6 7 8 9 

21. - - - - - 0,5 2,5 5 5,5 6 7 8 

22. - - - - - - 2 4,5 5 5,5 6 6,5 

23. - - - - - - 1,5 4 4,5 5 5,5 6 

24. - - - - - - 1 3,5 4 4,5 5 5,5 

25. - - - - - - 0,5 3 3,5 4 4,5 5 

26. - - - - - - - 2,5 3 3,5 4 4,5 

27. - - - - - - - 2 2,5 3 3,5 4 

28. - - - - - - - 1,5 2 2,5 3 3,5 

29. - - - - - - - 1 1,5 2 2,5 3 

30. - - - - - - - 0,5 1 1,5 2 2,5 

31. - - - - - - - - 0,5 1 1,5 2 

32. - - - - - - - - - 0,5 1 1,5 

33. - - - - - - - - - - 0,5 1 

34. - - - - - - - - - - - 0,5 

 
 

Na tekmah višine 0.80m in 0.90 cm dobijo vsi tekmovalci, ki so parkur zaključili brez kazenskih točk 
ali prejeli oceno višjo ali enako 6,0 na stilnih tekmah, 1 točko. Na tekmah višine 1.00m dobijo vsi 
tekmovalci, ki so parkur zaključili brez kazenskih točk, ali prejeli oceno višjo ali enako 6,0 na stilnih 
tekmah, 2 točki. 
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PROPOZICIJE ZA POKAL SLOVENIJE 
 V PRESKAKOVANJU OVIR 2020 

 

 

1. ORGANIZACIJA 
Tekmovanje se odvija v organizaciji konjeniških klubov v Sloveniji po koledarju prireditev. 
Na dan izvedbe tekem Pokala, člani SS, ki so prisotni na tekmi, zjutraj ugotovijo ali so pogoji za izvedbo 
tekme za Pokal zadovoljivi, sicer se izvedejo tekme po propozicijah, ki pa ne štejejo za Pokal. 

 
Pokalna tekmovanja so lahko od vključno kategorija CSN** dalje: 
Dvodnevni turnir: 

 prvi dan – višine najmanj 0.90m do 1.40m  Pokal otroci, ml. mladinci, mladinci, U25  
 drugi dan – višine najmanj 1.00m do 1.40m  Pokal Člani, Amaterski pokal (ni obvezen) 

 
Tridnevni turnir: 

 prvi dan – višine 0.60m do 1.30m 
 drugi dan – višine najmanj 0.90m do 1.40m  Pokal otroci, ml. mladinci, mladinci, U25 
 tretji dan – višine 1.00m do 1.40m   Pokal Člani, Amaterski pokal (ni obvezen) 

 
Organizator lahko v nedeljo razpiše tekmo 1.45m, v tem primeru se Pokalna tekma za člane 1.40m organizira 
v soboto in Pokalna tekma U25 1.35m v nedeljo. 
 
Na turnirju za finale Pokala organizator določi urnik finalnih pokalnih tekem, vključno z Amaterskim pokalom. 
Pokalna članska tekma mora biti obvezno v popoldanskem času. 
 

 Klub organizator je odgovoren za organizacijo tekmovanja. 

 Organizator je dolžan poskrbeti - poleg primernih ovir in tekmovalnega prostora - za primerno 
vhlevljenje konj. 

 Za pokalne tekme je obvezno, za ostale se priporoča, da imajo drogovi na koncih pokrov, držala na 
gornjih drogovih morajo ustrezati normam FEI, varnostna držala morajo biti certificirana. 

 Ozvočenje in elektronsko merjenje je obvezno. 

 
2. UDELEŽBA 

 

 Tekmovalci s slovenskim državljanstvom tekmujejo za Pokal samo v eni konkurenci (otroci, 
mlajši mladinci, mladinci, člani, U25, Amaterski pokal). 

 V konkurenci otroci lahko nastopajo tekmovalci od 8 do 12 let. 8 in 9 letni otroci lahko nastopijo 
izključno samo s poniji 

 V konkurenci mlajših mladincev lahko nastopajo tekmovalci od 10 do 14 let. 
 V mladinski konkurenci lahko nastopajo tekmovalci od 12 do 18 let. 
 V kategoriji U25 lahko nastopajo tekmovalci od 16 do 25 let. 
 V članski konkurenci lahko nastopajo člani od 18 let dalje in mladinci od 16 let naprej. 
 Ob prijavi na tekmo za konkurenco mlajših mladincev, mladincev, U25 ali članov morajo tekmovalci to 

napisati in tekmovanje zaključiti v tej konkurenci. 
 Tekmovalci lahko konje v posameznih tekmah Pokala menjajo. Tekmovalci, ki na tekmi jahajo več 

konj,  morajo ob prijavi napisati, katerega konja jahajo za Pokal in z njim startajo najprej. 
 Spremembe so možne najkasneje na dan tekmovanja pri prijavi (ob podpisu) v tekmo. 

 Za regularnost tekem za Pokal morajo nastopiti najmanj trije tekmovalci 
 Vrstni red startanja: po računalniškem programu. Tekmovalci z več konji jahajo najprej konja za Pokal, 

z ostalimi na sredini in na koncu (lahko tudi med tekmovalci za Pokal). 
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3. PARKURJI 
Tekmovanja za Pokal se odvijajo na parkurjih postavljenih v skladu s propozicijami, parkurji morajo biti po 
težavnostni stopnji postavljeni sorazmerno, tekme so odprte: 
OTROCI: 

 tekma višine 0.90m, v idealnem času čl. 238.1.4.  
 Najprej štartajo poniji in/ali. otroci, po podelitvi častnih nagrad ostali tekmovalci (člen se lahko 

spremeni). 
MLAJŠI MLADINCI: 

 tekma višine 1.05m v prvi polovici tekem, v drugi polovici tekma višine 1.10m, čl. 238.2.2. (en baraž). 
 Po morebitnem baražu ostali tekmovalci tekmujejo po tabeli 238.2.1. 

MLADINCI: 
 tekma višine 1.25m v prvi polovici tekem, v drugi polovici tekma višine 1.30m, čl.238.2.2. (en baraž). 

 Po morebitnem baražu (samo v prvi polovici tekem 1.25m) v slučaju velikega števila prijav 
lahko ostali tekmovalci tekmujejo po tabeli 238.2.1. 

 veliki vodni jarek - celo sezono alternativa z drogom. 
U 25: 

 tekma višine 1.35m , čl. 238.2.2. (en baraž). 

 veliki vodni jarek z drogom - alternativa, na finalu Pokala Slovenije odprti veliki vodni jarek. 

 
ČLANI: 

 tekma višine 1.40m, čl. 238.2.2. (en baraž), tempo 350 m/min. 
 parkurji imajo 10-12 ovir, dolžina parkurjev je ca. 500m. 
 vsako drugo pokalno tekmo (sodo) + finale Pokala Slovenije odprti veliki vodni jarek, vsako liho 

tekmo lahko alternativa z vodni jarek z drogom. 
 
V slučaju nepredvidenih okoliščin in zamude lahko sodniški zbor v soglasju z organizatorjem spremeni člen 
zadnje ali zadnjih pokalnih tekem.  
 

 
4. SISTEM TEKMOVANJA IN TOČKOVANJE 

 

 Tekmovanje poteka v vseh petih konkurencah na razpisanih Pokalnih tekmah. 
 V skupni razvrstitvi se upoštevajo vsi tekmovalci, ki so dobili točke na vsaj enem tekmovanju. 

 Tekmovalcem, ki so se udeležili več tekmovanj, se za končno uvrstitev upoštevajo najboljše uvrstitve: 
o če je organiziranih do 5 tekmovanj - ena tekma manj; 
o če je organiziranih 6 ali več tekmovanj, se upošteva največ 5 tekmovanj. 

 Točkovanje se vrši po doseženem plasmaju tekmovalca v tekmi (upoštevajoč tekmovalce v 
konkurenci). 

 V kakršnikoli konkurenci se tekma vrši tudi, če nastopijo samo trije tekmovalci v konkurenci. 
 V slučaju enakega števila točk po zadnji tekmi, je samo za 1. mesto predvideno ožje tekmovanje na 

nepovišanih zaprekah. 
 V slučaju enakega števila točk v razvrstitvi otrok šteje več boljših rezultatov in boljša uvrstitev na 

zadnji tekmi. 

 
TOČKOVANJE: po točkovanju iz splošnih propozicij za ustrezno višino. 
Točkovanje otroci: 
1. mesto – 5 točk 
2. mesto – 4 točke 
3. mesto – 3 točke 
4. mesto – 2,5 točki 
5. mesto – 2 točki 
6. mesto – 1,5 točka 
7. mesto – 1 točka 
8. mesto – 0,5 točke 
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NAGRADE IN PRIJAVNINE 

 Tekme za Pokal otrok, Pokal mlajših mladincev, Pokal mladincev, Pokal U25 in Pokal članov so odprte: 
o denarne in častne nagrade se razdelijo vsem plasiranim tekmovalcem, 
o tekmovalcem v Pokalu posebej samo častne nagrade v skladu s 13. členom splošnih določil. 

 V tekmi za Pokal otrok in mlajših mladincev je posebna podelitev za tekmovalce, ki jahajo za Pokal. 

 Končni zmagovalec, drugo in tretje plasirani v vseh konkurencah po zadnji tekmi prejmejo ČASTNE 
NAGRADE KZS. 

 
 
 
 
 

AMATERSKI POKAL SLOVENIJE  
V PRESKAKOVANJU OVIR 2020 

 
 Tekmovanje poteka v sklopu CSN* ali večjega turnirja en tekmova ln i  dan in sicer v tekmi višine 

1.20m – tekmovalci z licencami L in M. Zadnja - finalna tekma se vrši istočasno kot ostale finalne 
tekme. 

 Za končni plasma se upošteva  seštevek uvrstitev po točkovanju za višino 1.20m. V slučaju 
enakega števila točk seštevka za končni plasma, je zmagovalec tisti, ki ima več zmag ali boljših 
uvrstitev. Končni zmagovalec, drugo in tretje plasirani po zadnji tekmi prejmejo častne nagrade KZS. 

 Pravico nastopa v Amaterskem pokalu imajo tekmovalci z licencami L in M in tisti tekmovalci z S 
licenco, ki v preteklih dveh sezonah niso nastopali v tekmah kategorije S in želijo jahati Amaterski 
pokal. V tem primeru morajo štartati v skupini L in M - amaterski pokal. 

 Tekmovalcu, ki tekom sezone pridobi S licenco in se udeleži tekmovanja kat. S, se za končni plasma 
upoštevajo do tedaj doseženi rezultati v amaterskem pokalu. 

 Ob prijavi na tekmo amaterjev morajo tekmovalci to napisati in tekmovanje zaključiti v tej 
konkurenci. 

 Tekmovalci lahko konje v posameznih tekmah Pokala menjajo. Tekmovalci, ki na tekmi  jahajo več 
konj, morajo ob prijavi napisati, katerega konja jahajo za Pokal in z njim startajo najprej. 

 Spremembe so možne najkasneje na dan tekmovanja pri prijavi (ob podpisu) v tekmo. Vrstni red 
startanja: po računalniškem programu. 

 
 V tekmah, ki štejejo za Amaterski pokal, sta lahko istočasno v parkurju dva konja. Po podelitvi za 

tekmo je posebna podelitev za tekmovalce amaterskega pokala (rozete + denarne nagrade za prve 
tri). 

 
 Tekmovalcem, ki so se udeležili več tekmovanj, se za končno uvrstitev upoštevajo najboljše uvrstitve: 

o če je organiziranih do 5 tekmovanj - ena tekma manj. 
o Če je organiziranih 6 ali več tekmovanj - se upošteva največ 5 tekmovanj. 
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DRŽAVNO PRVENSTVO SLOVENIJE  
V PRESKAKOVANJU OVIR 2020 

 

 

 DP je turnir kategorije CSN**: prijavnina in štartnine po splošnih propozicijah za vse udeležence 
turnirja (tudi za  tekmovalce, ki tekmujejo samo za DP). Konji v  konkurenci  DP  morajo  biti  ves  
čas  vhlevljeni  na prireditvenem prostoru; 
ali 

 DP je turnir kategorije CSN***: Entry fee (bruto): 165 eur za konje, ki tekmujejo v tekmah brez 
nagrad in 200 eur za konje, ki štartajo v tekmah z nagradami. Boks je vključen v ceno. Za 
udeležence DP je sobotna tekma vključena v Entry fee. 

 
Za druge udeležence sobotne tekme (ki ni v sklopu DP) veljajo določila za tekmovanje CSN*. 
Tekme na DP so odprte, razen drugega dneva tekmovanja (ekipna tekmovanja) in zadnji dan finale 
članskega prvenstva 1.50m. 

 
1. ORGANIZACIJA 
 

1. Državno prvenstvo (DP) se organizira vsako leto na osnovi razpisa ter ga organizira najboljši ponudnik, ki 
ga potrdi UO KZS. Posebej se organizira DP za otroke, mlajše mladince, mladince, mlajše člane (U25), 
člane in amaterje. 

2. Tekmovanje poteka 4 dni. V soboto je za konje, ki tekmujejo v konkurenci  DP za otroke, mlajše 
mladince, mladince, mlajše člane (U25), člane in amaterje, prost dan. 

 
Tekmovanja na DP so načeloma odprta tudi za tekmovalce, ki ne tekmujejo v konkurenci za DP in sicer: 

 prvo tekmovanje – prvi dan – odprte vse kategorije. 
 Drugo tekmovanje – drugi dan - ekipno ZAPRTO (SAMO ZA TEKMOVALCE ZA DP). 
 Tretje tekmovanje – zadnji dan – odprte vse kategorije razen kategorije S***. 
 Izjemoma so na DP tekme višine 1.10m do 1.20m združene (vse tri kategorije, en komplet častnih 

nagrad). 
 V soboto organizator lahko razpiše poljubne tekme. 
 Samo otroci in mlajši mladinci (par jahač-konj) lahko jahajo tudi tekme, ki so razpisane na 

tekmovalni dan pred DP. 
 
3. Organizator mora zagotoviti poleg ustreznega tekmovalnega prostora z ovirami tudi prostor za 

ogrevanje in trening,  sodniško tribuno ter vse ostale spremljajoče pripomočke za izvedbo 
tekmovanja. Računalniška obdelava rezultatov s strani KZS in elektronsko merjenje sta obvezna. 

 
4. Organizator je dolžan zagotoviti bokse za konje udeležencev DP, ki krijejo stroške uporabe boksov. 

 
5. Organizator je dolžan najmanj 30 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, delegat, stevardi in oblikovalec parkurjev) določi KZS. KZS nosi stroške delegata, 
sodnikov, stevardov, oblikovalca parkurja, računalničarja, časomerilca in polovico denarnega sklada v 
predpisani višini. Vse ostale stroške nosi organizator. 

 
3. PRIPOROČILA ORGANIZATORJEM 
 

Priporoča se organizatorju, da poleg obveznih pogojev zagotovi tudi: 

 informacijsko službo za medije in sodelujoče, 
 ustrezno tribuno za gledalce in častne goste, 
 veliki zaslon, TV in RA prenos, 
 gostinsko ponudbo, itd. 

 
4. TEKMOVANJA ZA DRŽAVNO PRVENSTVO: 
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 individualno in ekipno tekmovanje za člane (16 let in starejši), 

 individualno in ekipno tekmovanje za mlajše člane U25 (16 let do 25 let), 
 individualno in ekipno tekmovanje za mladince (od 12 do 18 let), 
 individualno in ekipno tekmovanje za mlajše mladince (od 10 do 14 let), 
 individualno in ekipno tekmovanje za otroke (od 8 do 12 let) - 8 in 9 letni otroci lahko jahajo izključno 

ponije 

 individualno in ekipno tekmovanje za amaterje (licence L in M in licence S za tekmovalce, ki niso 
nastopili  v tekmah 1.40m in višjih pretekli dve tekmovalni sezoni in tekočo sezono). 

 
 
Ekipo sestavljajo klubske ekipe z dvema ali tremi tekmovalci. Vsak klub lahko prijavi neomejeno število 
klubskih ekip otrok, mlajših mladincev, mladincev, mlajših članov (U25), članov in amaterjev. 
 

 Na DP isti konj lahko tekmuje samo v eni konkurenci. 

 Za regularnost posameznih kategorij na DP morajo nastopiti vsaj 3 tekmovalci (individualno) ali 3 
ekipe. 

 Za DP tekmovalec tekmuje samo z enim konjem samo v eni konkurenci (mladinec ali v konkurenci 
mladincev ali v konkurenci mlajših članov (U25) ali v članski konkurenci). 

 Konji, ki tekmujejo v konkurenci za DP, lahko štartajo  samo v tekmah, ki so razpisane v konkurenci za 
DP, za katero so prijavljeni – izjema so otroci in mlajši mladinci točka 1.2. 

 Konje, ki tekmujejo na DP za otroke, mlajše mladince, mladince, mlajše člane (U25), člane in 
amaterje lahko ogrevajo samo tekmovalci, ki z njimi nastopajo, ostali lahko z njimi delajo v koraku. 
Ti konji morajo biti ves čas tekmovanja vhlevljeni na prireditvenem prostoru. 

 Konji, ki tekmujejo za DP, morajo biti ustrezno označeni, da se ločijo od drugih konjev na turnirju. To 
oznako 

 morajo nositi vedno, ko zapustijo boks. 
 
Šampionat za tekmovalke 

 se lahko organizira enkrat letno v sklopu nekega turnirja CSN* ali več. 
 Tekmovanje višine 1.20m v dveh fazah (čl. 274.1.5.3). 
 Tekma je odprta, najprej štartajo prijavljene tekmovalke za Šampionat. 

 Tekmovalke v konkurenci jahajo samo enega konja, katerega jahajo najprej. Častne in denarne 
nagrade za tekmo se razdelijo med vse, posebej se podelijo častne nagrade KZS za Šampionat. 

 
5. PRIJAVE, ŠTARTNINE 
 

1. Prijave za DP potekajo tako kot za vsa druga tekmovanja na Konjeniško zvezo Slovenije v predpisanem 
roku sreda  v tednu pred samim tekmovanjem. V prijavnici je potrebno namesto kategorije navesti v 
kateri konkurenci bo tekmovalec nastopal (člani, mlajši člani (U25), mladinci, mlajši mladinci, otroci, 
amaterji). 

 
 DOKONČNE PRIJAVE za individualna in ekipna tekmovanja se izvršijo na sestanku organizatorja, 

šefov ekip, trenerjev in predstavnika sodniškega zbora in tehničnega delegata na večer pred prvim 
tekmovanjem. 

 Vrstni red startanja za DP: v skladu s čl. 9.4, 10.4,  11.5. propozicij za DP, za ostale tekmovalce v 
odprtih tekmah računalniško. V odprtih tekmah startajo najprej tekmovalci za DP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. KVALIFIKACIJE 
 

Državno prvenstvo za otroke, mlajše mladince, mladince, mlajše člane (U25), člane in amaterje je 
odprto za tekmovalce s slovenskim državljanstvom in tekmovalno licenco KZS (za tekoče leto) odgovarjajočo 
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kategoriji tekem, v katerih bodo sodelovali. Državo prvenstvo za amaterje je odprto zgolj za tekmovalce z 
licencami L in M ter tekmovalce z licenco S, ki niso nastopili v tekmah 1.40m in višjih pretekli dve tekmovalni 
sezoni. 

 
7. OGREVANJE, TRENIRANJE, DOPING, VETERINARSKA KONTROLA 

 
1. Dan pred tekmovanjem je za vse tekmovalce (tudi tiste, ki nastopajo v odprtih tekmah) WARM UP, ki 

poteka pod nadzorom uradne osebe. Ogrevanje poteka po kategorijah in predhodno pripravljeni štartni 
listi in traja 90s na tekmovalca. 

2. V času DP je možno ogrevati in trenirati konje samo ob prisotnosti sodnika ali stevarda po urniku, ki mora 
biti pravočasno objavljen. 

3. Na DP se bo vršila doping kontrola. V ta namen morajo biti boksi vseh konj, ki tekmujejo na DP ves 
čas prvenstva varovani. Organizator mora članu veterinarske komisije, ki opravlja doping kontrolo, za 
nemoten odvzem vzorcev zagotoviti dva boksa, ki sta ločena od tekmovalnih boksov. Izbor konj, na 
katerih se bo poleg zmagovalcev opravila doping kontrola je v pristojnosti uradnega veterinarja skupaj s 
sodniškim zborom. 

4. Na DP amaterjev, otrok, mlajših mladincev, mladincev, mlajših članov in članov, se dan pred 
tekmovanjem izvede veterinarska kontrola vseh sodelujočih konj v konkurenci za DP. Člane veterinarske 
komisije za izvedbo veterinarske kontrole določi Veterinarska komisija pri KZS. V slučaju potrebe je 
ponovna-druga veterinarska kontrola naslednje jutro. 

 
8. TEKMOVANJA DP ZA OTROKE, MLAJŠE MLADINCE, MLADINCE, MLAJŠE ČLANE (U25), 

ČLANE IN AMATERJE 
 

Prvenstvo sestoji iz treh tekmovanj, vsako na ločen dan. Skupno število kazenskih točk DVEH najboljših 
tekmovalcev (ekipe treh) iz prve tekme ter v vsakem teku druge tekme štejejo za plasma ekip, kazenske točke 
vseh treh tekmovanj pa za individualni plasma. 
 

9. PRVO TEKMOVANJE 
je za vse kategorije odprto. Najprej štartajo tekmovalci za DP. 
 
1. Izvedba, tabela, hitrost 

 Otroci, mlajši mladinci: prvo tekmovanje po čl. 238.1.1. (brez baraža), hitrost 350 m/min, 
 Amaterji, mladinci, mlajši člani (U25) in člani: Prvo tekmovanje se vrši po tabeli C (čl. 239 in 264 

FEI), hitrost 350 m/min, brez baraža v primeru enakosti za prvo mesto. 
 
2. Ovire, dolžina parkurja 
Najmanj 1/3 zaprek mora biti maksimalne višine. 

 Amaterji: 10 ovir višine 1.15m, proporcionalne širine, en dvoskok, dolžina parkurja 400 do 500m. 
 Otroci: 10 ovir višine 0.90m, proporcionalne širine, en dvoskok, dolžina parkurja 400 do 500m. 

 Mlajši mladinci: 10 ovir višine 1.10m, proporcionalne širine, en dvoskok, dolžina parkurja 400 do 
500m. 

 Mladinci: višina 1.25m, 10 do 12 ovir proporcionalne širine, 2 dvojni kombinaciji, veliki vodni 
jarek z drogom, 

 Mlajši člani (U25): višina 1.30m, karakteristike parkurja kot pri članih, 
 Člani: višina 1.40m, 12 do 14 ovir, proporcionalne širine, ena dvojna in ena trojna kombinacija ali tri 

dvojne kombinacije, vodni jarek z drogom. Dolžina parkurjev minimalno 500m, maksimalno 650m. 
 
3. Udeležba 
Tekmovalci, prijavljeni za ekipno in individualno prvenstvo so kvalificirani za to prvo tekmovanje. 
 
 
 
 
 
 
4. Vrstni red startanja za DP 
Vrstni red za to tekmovanje se določi z žrebom v prisotnosti predstavnika sodniškega zbora, tehničnega 
delegata ter vodij ekip ob času, ki ga določi sodniški zbor v soglasju z organizatorjem. 
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Žrebanje za vrstni red startanja za individualne tekmovalce in ekipe bo izvršen v skladu s proceduro iz člena 
252 Pravilnika FEI. Vodje ekip z dvema tekmovalcema lahko odredijo na katerih od treh razpoložljivih mest 
bosta startala tekmovalca. 
 
5. Kazenske točke 
Otroci, mlajši mladinci: kazenske točke parkurja. V primeru izključitve tekmovalca le-ta dobi 20 kazenskih 
točk več kot najslabše plasirani tekmovalec. 
Amaterji, mladinci, mlajši člani (U25) in člani: Rezultat posameznih tekmovalcev bo pretvorjen v točke 
tako, da se doseženi čas pomnoži s koeficientom 0.50. Rezultat mora biti natančen do dveh decimalnih mest. 
Drugo decimalno mesto se zaokroži navzgor pri 0.005 in navzdol pri 0.004. Tekmovalec z najmanjšim tako 
izračunanim številom točk bo prejel 0 kazenskih točk, ostali tekmovalci pa bodo dobili toliko kazenskih točk, 
kot je znašala njihova razlika točk do prvega tekmovalca. V primeru izključitve tekmovalca le-ta dobi 20 
sekund več kot najslabše plasirani tekmovalec. Rezultat se pomnoži z zgornjim koeficientom za pretvorbo 
rezultata v kazenske točke. 
 

 
10. DRUGO TEKMOVANJE (FINALE EKIPNEGA TEKMOVANJA, DRUGO INDIVIDUALNO 

TEKMOVANJE) 
je odprto samo za tekmovalce DP. 

 
Otroci, mlajši mladinci, mladinci, mlajši člani (U25), člani in amaterji: 

1. Izvedba, tabela, hitrost:   Drugo tekmovanje se vrši v dveh tekih preko istega parkurja, sojeno po Tabeli A 
(člen 238.1.1.), brez merjenja časa in brez baraža, hitrost 350 m/min. 

 
2. Ovire, dolžina parkurja: 
Najmanj 1/3 zaprek mora biti maksimalne višine. 

 Amaterji: 10-12 ovir višine 1.20m, en ali dva dvoskoka, mali vodni jarek, dolžina parkurja 400 do 
550m. 

 Otroci: 10 ovir višine 0.95m, proporcionalne širine, en dvoskok, dolžina parkurja 400 do 500m. 
 Mlajši mladinci: 10 ovir višine 1.10m, proporcionalne širine, en dvoskok, mali vodni jarek, dolžina 

parkurja 400 do 500m. 

 Mladinci, mlajši člani (U25) in člani: 10 do 14 ovir, ena dvojna in ena trojna kombinacija ali 
tri dvojne kombinacije. Višina 1.25m za mladince, 1.35m za mlajše člane, 1.40m za člane, 
proporcionalne širine. Obvezen mali vodni jarek, brez velikega jarka. Dolžina parkurjev med 400 in 
650 metrov. 

 
 
3. Udeležba 
Samo tekmovalci, ki so startali v prvem tekmovanju lahko nastopijo v tem tekmovanju.  
Tekmovalci, izključeni v prvem teku, v drugem teku lahko nastopijo samo, če jahajo za ekipe. 
 
4. Vrstni red startanja 

 Vrstni red startanja za to tekmovanje se določi z žrebom po postopku kot za prvo tekmovanje. 
 Vrstni red startanja v drugem teku bo sledeč: prva starta skupina tekmovalcev, ki tekmujejo 

samo v individualni konkurenci v obrnjenem vrstnem redu po doseženih kazenskih točkah prvega 
tekmovanja in prvega teka drugega tekmovanja. 

 Drugo skupino sestavljajo ekipe, z rezultatom slabšim kot 3. mesto po prvem teku, v obrnjenem 
vrstnem redu po doseženih kazenskih točkah prvega tekmovanja in prvega teka drugega tekmovanja. 

 Tretjo skupino sestavljajo prve tri plasirane ekipe po prvem teku, v obrnjenem vrstnem redu po 
doseženih kazenskih točkah prvega tekmovanja in prvega teka drugega tekmovanja. 
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5. Ekipni plasma 

 Ekipni plasma se določi s seštevkom kazenskih točk dveh najboljših tekmovalcev v ekipi prvega 
tekmovanja ter  kazenskih točk dveh najboljših tekmovalcev v ekipi iz obeh tekov (iz vsakega teka 
posebej) drugega tekmovanja. Ekipa z najmanjšim številom kazenskih točk zmaga in je 
proglašena za ekipnega državnega prvaka. 

 V primeru enakosti točk za prvo, drugo in/ali tretje mesto, se vrši ožje tekmovanje z merjenjem 
časa preko šest  ovir, ki so lahko povišane in/ali razširjene. Hitrost 350m/min. Rezultat ožjega 
tekmovanja predstavlja seštevek  kazenskih točk dveh najboljših tekmovalcev posamezne ekipe, v 
primeru nadaljnje enakosti, se 

 upošteva seštevek doseženega časa dveh najboljših tekmovalcev posamezne ekipe za določitev 
zmagovalne 

 ekipe kakor tudi drugo in tretje plasirane. Rezultat takega ožjega tekmovanja služi le za določitev 
plasmajev ekip in se ne upošteva pri razvrstitvi za individualno prvenstvo. 

 V primeru, da je potrebno drugo ožje tekmovanje, se prvo tekmuje za tretje mesto, nato za drugo, 
oziroma prvo mesto. 

 
11. TRETJE TEKMOVANJE (INDIVIDUALNO - FINALE) 

 
je odprto v vseh kategorijah , razen tekme članov: 

 Otroci - 1.00m, tabela 238.1.1. 
 Mlajši mladinci - 1.15m, tabela 238.2.1. 

 amaterji - 1.25m, tabela 238.2.1. 
 mladinci – 1.30m, tabela 238.2.1. 
 mlajši člani - 1.40m, tabela 238.2.1. 
 člani – 1.50m, tabela 238.1.1, hitrost 375 m/min.  

 
Najprej štartajo tekmovalci za DP. 
 
Otroci, mlajši mladinci: 
1. Izvedba, tabela, hitrost: Tekmovanje po čl. 238.1.1. (brez baraža), hitrost 350 m/min, 
 
Amaterji, mladinci, mlajši člani (U25), člani: 
2. Izvedba, tabela, hitrost 
Tretje tekmovanje se vrši po tabeli A brez merjenja časa v dovoljenem času, hitrost 350 m/min. 
 
3. Ovire, dolžina parkurjev: 
Najmanj 1/3 zaprek mora biti maksimalne višine. 

 Otroci: 10 ovir višine 1.00m, proporcionalne širine, en dvoskok, dolžina parkurja 400 do 500m. 
 Mlajši mladinci: 10 ovir višine 1.15m, proporcionalne širine, en dvoskok, mali vodni jarek, dolžina 

400 do 500m, 

 Amaterji: 10 do 12 ovir višine 1.25m, dva dvoskoka mali vodni jarek, dolžina 400 do 500m, 
 Mladinci, mlajši člani (U25), člani: 10 do 12 ovir, od tega ena dvojna in ena trojna 

kombinacija ali tri dvojne. Višina ovir: mladinci 1.30m , mlajši člani (U25) 1.40m, člani 1.50m. 
Obvezen veliki vodni jarek. Dolžina parkurjev od 450 do 650 metrov. 

 
4. Udeležba 
To tretje tekmovanje je obvezno za najboljših 20 tekmovalcev in konj (vključno z izenačenimi za 20. mesto) v 
skladu z doseženimi kazenskimi točkami iz prvega in drugega tekmovanja. Morali so se udeležiti prvega 
tekmovanja (uspešno ali ne), in končati drugo tekmovanje (ne da bi bili izključeni ali odstopili). V kolikor se 
kateri od 20 najboljših ne more udeležiti tekmovanja, se nadomesti z naslednjim. 
 
5. Vrstni red startanja 
Vrstni red startanja v tretjem tekmovanju bo v obratnem vrstnem redu doseženih kazenskih točk prvega in 
drugega tekmovanja prvenstva. V primeru enakosti za katerokoli startno pozicijo, odloči doseženi čas v prvem 
tekmovanju. 20. kvalificirani bo tako startal prvi. 
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6. Individualni plasma 
Individualni plasma se določi s seštevanjem kazenskih točk vseh treh tekmovanj (brez upoštevanja točk v 
baražu drugega tekmovanja ali tretjega tekmovanja). Tekmovalec z najmanjšim številom kazenskih točk je 
zmagovalec in se ga proglasi za državnega prvaka. 
Po izvršenem tretjem tekmovanju se v primeru enakosti za prvo, drugo in/ali tretje mesto izvrši ožje 
tekmovanje na zaprekah tretjega parkurja. Tekmovalcem bo omogočen ogled parkurja ožjega tekmovanja. 
V primeru enakosti za prva tri mesta tudi po izvršenem ožjem tekmovanju, so tekmovalci z enakim 
rezultatom plasirani ex aequo. V primeru potrebe po ožjem tekmovanju, se prvo izvrši tekmovanje za 
določitev tretjega mesta in nato drugega oziroma prvega. 
 

 
12. NAGRADE in PODELITVE ZA DP 

 
1. DENARNE NAGRADE 
Člani 

1. mesto 1.400 EUR 
2. mesto 860 EUR 
3. mesto 540 EUR 

 
U25 

1. mesto 900 EUR 
2. mesto 540 EUR 
3. mesto 360 EUR 

 
Denarni sklad v zgoraj navedeni višini za člane in U25 zagotovita KZS in organizator (vsak polovico). 

 
2. ORGANIZATOR zagotovi nagrade, oziroma častne nagrade in rozete v tekmah: 

 Prvi dan v odprtih tekmah amaterjev, mladincev, mlajših članov (U25) in članov, 

 Prvi in drugi dan v tekmah za otroke in mlajše mladince, ki zaključijo tekmo z 0 kazenskimi točkami za 
tekmovalce v DP in za odprto tekmo - rozete, 

 tretji dan v odprtih tekmah otrok, mlajših mladincev, amaterjev, mladincev in mlajših članov. 
 KZS zagotovi medalje in rozete, ki bodo podeljene vsakemu članu prvih treh ekip za amaterje, 

otroke, mlajše mladince, mladince, mlajše člane (U25) in člane ter pokal prvim trem uvrščenim 
ekipam. 

 KZS zagotovi medalje in rozete za podelitev individualnim tekmovalcem za prvo, drugo in tretje mesto 
v kategoriji amaterjev, otrok, mlajših mladincev, mladincev, U25 in članov. 

 
3. PODELITVE  SE  VRŠIJO: 

 prvo tekmovanje - prvi dan:  rozete v tekmi za otroke in mlajše mladince, ki zaključijo tekmo 
z 0 kazenskimi točkami za tekmovalce v DP in odprto tekmo. 

 Nagrade, oziroma častne nagrade in rozete samo za odprte tekme. 
 drugo tekmovanje – ekipno: pokali, medalje in rozete KZS za ekipno tekmovanje, 

 tretje tekmovanje – zadnji dan: nagrade oziroma častne nagrade in/ali rozete za odprte tekme 
(članska je zaprta) in FINALNA RAZVRSTITEV (medalje, rozete KZS) za individualno DP po vsaki 
kategoriji posebej. 
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DRŽAVNO PRVENSTVO ZA MLADE KONJE 

 
 Tekmovanje se izvede v sklopu nekega večdnevnega turnirja kategorije CSN** (ni nujno, da je 

samostojno), ki ima razpisane tekme navedenih kategorij A2, L in Ma, Mb in S*. 

 Mladi konji tekmujejo v svojih kategoriji v odprtih tekmah. 
 Štartnine za DP za mlade konje se plačajo po Splošnih določilih točke 4. 
 V kategoriji mladih konj je tekmovanje regularno tudi če nastopijo samo trije tekmovalci v konkurenci. 
 Nagrade: Častne za tri prvouvrščene v vseh treh kategorijah mladih konj – lenta zmagovalcu in rozete. 
 Na DP mladi konji so tekme 1.10 do 1.20 združene (vse tri kategorije, en komplet častnih nagrad). 

Podelitev za DP mladi konji je samo za končno razvrstitev. 

 Če je v okviru istega turnirja tekmovanje za Pokal in DP mladi konji, veljajo v primeru neskladij 
propozicije za DP. 

 
 
Denarne nagrade se na Državnem prvenstvu za mlade konje ne podeljujejo. Naziv je časten. 
Za konje v DP za mlade konje ni nujno, da so ves čas vhlevljeni na prireditvenem prostoru. 
 
Parkurji 

 5 letni konji: 
o prvi dan 1.10m, čl. 274.1.5.3., drugi dan 1.15m, čl. 238.2.1, tretji dan 1.20m, čl. 238.2.1. 

 6 letni konji: 
o prvi dan 1.20m čl. 274.1.5.3., drugi dan 1.25m, čl. 238.2.1,  tretji dan 1.30m, čl. 238.2.1. 

 7 letni konji: 
o prvi dan 1.30m, čl. 274.1.5.3., drugi dan 1.35m, čl. 238.2.1, tretji dan 1.40m, čl. 238.2.1. 

 

 5 letni: zadnji dan obvezen mali vodni jarek. 
 6 letni konji – drugi dan mali vodni jarek, tretji dan veliki vodni jarek z drogom. 
 7 letni konji - mali jarek v prvi tekmi, veliki vodni jarek z drogom v drugi tekmi in odprti veliki vodni 

jarek v tretji tekmi. 

 Najmanj 1/3 zaprek mora biti maksimalne višine. 

 
Za končni plasma za DP se upoštevajo kazenske točke vseh treh parkurjev. V slučaju enakosti kazenskih točk 
po vseh treh tekmah, se za končni plasma (za tretje, drugo ali prvo mesto) izvrši ožje tekmovanje na čas na 
ovirah zadnjega parkurja. 

 
Tekmovalci izključeni v 1. tekmi lahko nastopijo v 2. tekmi, s tem, da za izključitev dobijo točke najslabše 
plasiranega tekmovalca v konkurenci v tej tekmi plus 20 kazenskih točk. 

 
Vrstni red startanja za mlade konje. 

 Tekmovalci s konji v konkurenci za DP štartajo na začetku. Tekmovalci, ki jahajo več konj v 
konkurenci, se razporedijo računalniško – z enim konjem na začetek in ostalimi proporcionalno. 

 Za tretjo tekmo velja obrnjen vrstni red po doseženih kazenskih točkah dveh tekem. V slučaju 
enakosti kazenskih točk za posamezno mesto je predviden žreb. Za ostale prijavljene konje se 
glede štarta upošteva 3. točka Splošnih določil. 

 
Pravica nastopa 

 Konji, ki nastopajo v konkurenci za DP morajo biti (ob predložitvi ustreznih  dokumentov) 
najkasneje do roka prijav na KZS registrirani na slovenskega lastnika ali imeti FEI 
potni list s slovenskim lastništvom. 


