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PROPOZICIJE ZA POKAL SLOVENIJE 
 V VOŽNJI 2016 

 
 
1. ORGANIZACIJA 
-  tekmovanje se odvija v organizaciji konjeniških klubov v Sloveniji po koledarju  prireditev. 
-  vsak klub je odgovoren za organizacijo tekmovanja. 
-  ozvočenja in elektronsko merjenje je obvezno. 
 
Pokalna tekmovanja so lahko od vključno kategorija CAN** dalje: 
- Enodnevna tekmovanja - A (dresura) in C (stožci) 
- Dvodnevna tekmovanja – prvi dan: A (dresura) in C (stožci), drugi dan: B (maraton) 
  
  Kategorije A (eno- in dvovrege) – tekmovalci z licenco A 
  Kategorije L (dvovprege) – tekmovalci z licenco L in višjo 
   
2. UDELEŽBA 
-  za Pokal tekmujejo samo tekmovalci s slovenskim državljanstvom.   
- tekmovalci lahko konje v posameznih tekmah Pokala menjajo. V prijavi za tekmo mora biti napisano s 
katerimi konji bo tekmovalec tekmoval za Pokal. Spremembe so možne najkasneje na dan tekmovanja pri 
prijavi (ob podpisu) v tekmo.  
-  tekmovalci, ki tekmujejo z več konj,  startajo prvo s konji, ki tekmujejo za Pokal. 
-  vrstni red startanja: z računalniškim žrebom. 
 
3. PARKURJI 
- tekmovalni prostor dimenzije 110x50 m in primeren ogrevalni prostor za tekmo A (dresura) in C 
(stožci), ter ustrezen teren za izvedbo tekme B (maraton). 
  
4. SISTEM TEKMOVANJA IN TOČKOVANJE 
-  celotno tekmovanje sestoji iz razpisanih tekem za Pokal po letnem koledarju in finalne tekme.  
- v skupni razvrstitvi se upoštevajo vsi tekmovalci, ki so dobili točke na vsaj enem tekmovanju, lahko tudi 
samo v finalu. 
- tekmovalcem, ki so se udeležili več tekmovanj, se za končno uvrstitev glede na trenutno razpisana 
tekmovanja  upoštevajo rezultati največ 2 najboljših tekem, katerih so se udeležili in rezultat 
finalne tekme (ali 3 najboljših tekem in finalne tekme v slučaju, da bo razpisanih več tekem).        
-  točkovanje se vrši po doseženem plasmanu tekmovalca v tekmi  (upoštevajoč tekmovalce v 
konkurenci)    
-  v slučaju enakega števila točk po zadnji-finalni tekmi, se tekmovalci razvrstijo glede na rezultat finalne 
tekme 
-  razglasitev končnega zmagovalca in plasiranih je po finalni tekmi; udeležba je obvezna za   vse 
plasirane. 
 
TOČKOVANJE: 
Mesto:  1      2      3    4     5     6    7    8   9   10  11  12 
Točk:   30   22,5  18  13,5  12  10,5  9  7,5  6  4,5   3  1,5 
 
 5. NAGRADE IN PRIJAVNINE 
-  Tekme za Pokal finalna tekma so odprte: denarne  nagrade se razdelijo vsem plasiranim tekmovalcem, 
častne nagrade pa tekmovalcem v Pokalu. 
-  Končni zmagovalec, drugo in tretje plasirani po zadnji finalni tekmi prejmejo ČASTNE   NAGRADE  KZS 
(medalje in rozete). Častne nagrade se podelijo za prva tri mesta v vsaki kategoriji posebej. 
 

 


