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UVOD 

Spoštovani ljubitelji Reining jahanja, 

Reining je kot konjeniška tekmovalna disciplina prisoten v Sloveniji že kar nekaj let. Do sedaj se je Reining izvajal 

v sklopu tekmovanj Slovenskega združenja Quarter konja – SIQHA. Glede na to, da je v SIQHA zastopanih več 

western disciplin in tudi zaradi usklajevanja mednarodnih standardov, smo tudi v Sloveniji, tako kot v tujini, 

ustanovili Slovensko združenje Reining konja.  

Zavedamo se, da ni veliko tekmovalcev v Sloveniji, ampak enkrat je potrebno narediti tisti “korak naprej”, saj 

imajo tudi druge države po svetu Reining organiziran samostojno v sklopu NRHA (National Reining Horse 

Association). 

Naša želja je, da Reining kot konjeniška disciplina v Sloveniji postane vse bolj prepoznaven in da vsem 

zainteresiranim, tako tekmovalcem kot konjem, omogočimo pridobiti znanje. Zavedamo se in tudi vemo, da je 

Reining visoko zahtevna konjeniška panoga in je že samo razumevanje tekmovanj za začetnika oziroma 

ljubitelja lahko velika težava. V prvi fazi je pomembno, da boste lahko preko našega FB portala in kasneje tudi 

na spletni strain  www.sirha.eu  dobili veliko informacij o Reiningu. Na začetku boste lahko uživali v gledanju 

Reining tekem in razumevanju ocenjevanja izvedenih likov na tekmi. Vsekakor bomo skozi naš program izvajali 

tudi izobraževanja, saj se brez znanja težko začne tekmovati v tej zahtevni disciplini. Za kvaliteten Reining so 

pomembni tudi konji, ki so že v osnovi nadarjeni za Reining figure, kar je potrebno upoštevati pri reji in nakupu 

konja. 

Naš program dela in pravilnik temelji na pravilih ter programu NRHA (National Reining Horse Association) kot 

tudi FEI (The Fédération Equestre Internationale). Želimo si tako sodelovanja z vsemi organizatorji tekem kot 

tudi s Slovenskim združenjem Quarter konja. Dobrodošli vsi tekmovalci, rejci in ljubitelji te zanimive konjeniške 

discipline. 

Slovensko združenje Reining Konja, s krajšim imenom SIRHA, vodi ekipa: 

Predsednik: Sandi Gombač 

Podpredsednica: Nataša Sitar 

Člani upravnega odbora: Martin Šraj, Blaž Nemanič, Natalija Jerak, Maksimiljan Božnar in Kaja Škoflek.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Slovensko združenje Reining Konja je član mednarodnega reining 
zdriženja in predstavnik za reining v Sloveniji. 
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SPLOŠNI  PREDPISI  IN  ŠPORTNA  PRAVILA 
 

Obveznosti članov in tekmovalcev: 

• Članarina v SIRHA združenju za leto 2016 znaša 30€. 

• Študentje in drugi družinski član 20€ 

• Za udeležbo na tekmovanjih v tekočem letu mora tekmovalec pred prvim tekmovanjem poravnati 

tekmovalno članarino v višini 10€, s čimer pridobi tekmovalno licenco za Slovenijo. S pridobitvijo 

tekmovalne licence se za tekmovalca v okviri SIRHA vodijo njegovi tekmovalni rezultati. 

• SIRHA izda tudi tekmovalno licenco za konja, ki znaša 10€, potrebno jo je pridobiti pred prvim 

tekmovanjem in velja doživljensko. S plačilom tekmovalne licence za konja se v okviru SIRHA beležijo 

njegovi tekmovalni rezultati. 

Pravilnik za reining tekmovanja pod okriljem SIRHA je obvega šest delov.  

• V prvem delu so navedene izjeme, povzete po mednarodno priznanem pravilniku NRHA.  

• V drugem delu so navedene tehnične zahteve za izvedbo oziroma organizacijo reining tekmovanja.  

• V tretjem delu je predstavljena reining disciplina.  

• V četrtem delu je opredelitev tekmovalcev po kategorijah, točkovanje in določila za opremo.  

• V petem delu so zajeti reining vzorci, “patterns” pravila za reining, ki so povzeta po NRHA pravilniku. 

• V šestem delu je opis figur oziroma vaj za tekmovanja. 

 

I.  SIRHA  -  REINING IZJEME ,  GLEDE NA NRHA PRAVILA  

Glede na določila mednarodne Reining zveze NRHA, Slovensko združenje Reining konja SIRHA, določa izjeme, za 

tekmovalno sezono 2016. Izjeme se dovoljujejo za manjše korekcije tekmovalnih predpisov znotraj NRHA 

pravilnika in ne smejo posegati v način izvajanja same reining discipline. V primeru kakršnihkoli nejasnosti se 

uporabijo pravila izvirnika “NRHA Handbook”. 

• Razvrščanje tekmovalcev v kategorije “YOUTH”, “ROOKIE”, “NOVICE RIDERS”, “NON PRO” in “OPEN” 

se opravi glede na pridobljene rezultate preteklega obdobja v sklopu tekem SIQHA in mednarodnih 

uvrstitev, ter glede profesionalne zaposlitve pri delu s konji.  

• Če tekmovalec še ni tekmoval na reinig tekmovanjih, oziroma to ne ne more dokazati, mora pred prvo 

tekmo opraviti strokovni preizkus pred SIRHA komisijo. Preizkus se opravi pred tekmo v sklopu 

rezerviranega časa (PAY TIME). Tekmovalec, ki želi pred tekmovanjem pridobiti potrdilo o ustreznosti, 

mora o tem predhodno obvestiti SIRHA vodstvo.  

• V kategorijah “YOUTH” in “ROOKIE” se tekmovalcu za 1 sezono dovoli tekmovanje tudi s konjem 

katerega družina ni lastnik. To pravilo velja za prehodno obdobje 2 let. 

• V kategorijah “YOUTH” in “ROOKIE” se dovoljuje tekmovanje z dvoročnim načinom jahanja.  

• V kategorijah “LADIES”, “NOVICE RIDERS” in “NON PRO” se nelastnikom konj dovljuje tekmovanje z 

nelastniškim konjem, vendar le eno tekmo v sezoni. 

• V kategoriji “LADIES” je na tekmovanju obvezen enoročni način jahanja.  

• Kategorija REINING OPEN se organizira tudi tekmovanje za 3 letnike, dvoročno, snaffel bit. 

• Nedržavljani Republike Slovenije morajo za udeležbo na tekmovanjih v sklopu združenja SIRHA 

pridobiti SIRHA tekmovalno licenco za konja (ki se konju podeli enkrat in velja doživljenjsko), in plačati 

tekmovalno članarino. Nedržavljanu Republike Slovenije, ki je pridobil samo licenco za konja in ni 

plačal tekmovalne članarine, se dovoljuje udeležba le na eni tekmi letno. 



• Podeljevanje SIRHA rozet in poklalov se izvede samo, če v kategoriji tekmujejo najmanj trije 

tekmovalci. Za prvo mesto se podeli pokal in rozete, za drugo in tretje mesto pa se podelijo samo 

rozete.  V primeru ko v kategoriji temujejo man kot trije tekmovalci se na podelitvi podelijo samo 

rozete. 

• Pri točkovanju SIRHA so uvedene spremembe glede na število tekem v tekmovalni sezoni in števila 

udeležencev  

Dodatek točkovanja glede na SIRHA pravila: 

a.)  Točkovanje  za  vse  discipline  je  predlagano  glede  na število konj in štatrtov. Končni seštevek  

oziroma upoštevanje števila tekem je odvisno od števila organiziranih tekem: 

• do 5 tekem se upošteva N-1  

• pri 6 tekmah ali več je formula N-2 

b.) V primeru, da so v razredu in uvrstitvi tudi tuji tekmovalci, se pri točkovanju izpustijo iz vrstnega 

reda. 

c.) Točke se beležijo posebej za tekmovalca in posebej za konja, kar pomeni, da se točkujejo tako 

tekmovalci kot konji. Točkovanje in razglasitev se opravi za tekmovalce in konje.  

d.) V kategorijah, ki omogočajo napredovanje v višji razred, se glede na pridobljene rezultate določi 

lestvica, ki opredeljuje napredovanje. Tekmovalec, ki v sezoni preseže lestvico, tekmuje še do konca 

sezone v svojem razredu in v naslednji tekmovalni sezoni napreduje v višji razred. Točke, ki jih 

tekmovalec dobi na tekmah SIRHA, se pretvorijo v denar in sicer je 1 točka vredna 2 EUR. 

SIRHA točkovanje 

število štartov v kategoriji 

uvrstitev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 23 23 23 25 25 25 26 26 28 32 32 32 32 34 34 

2  14 15 16 16 17 18 19 22 22 22 22 22 27 27 

3   10 10 11 11 12 13 13 14 14 14 14 22 22 

4    9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 15 15 

5     8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 

6      7 7 7 7 8 8 9 10 10 10 

7       6 6 6 6 7 8 9 10 10 

8        5 5 5 6 7 8 9 10 

9         4 4 5 6 7 8 9 

10          3 4 5 6 7 8 

11           3 4 5 6 7 
12            3 4 5 6 

13             3 4 5 

14              3 4 

15               5 

 

• GREEN LEVEL.  
Green level kategorija je namenjena tekmovalcem, kateri še nimajo dovolj znanja za 
sodelovati v ostalih NRHA kategorijah. 
 

(1) Tekmovanje za Green level disciplino ne more biti omejeno z vsemi elementi tako kot ostale 
reining discipline , ampak samo z določenimi, ki ji določi organizacija , sodnik ali organizator 
tekmovanja   
(2) Tekmovanje za Green Level mora potekati v povezavi z Pravili NRHA ( Rules book )  
(3)Tekmovanje v kategoriji Green level šteje samo za točkovanje v tej disciplini in ne v ostalih 
reining disciplinah  
(4) Vsi tekmovalci morajo biti člani  NRHA (SIRHA) , da lahko tekmujejo v Green Level.  
(5) Stroški štartnine in sodniške takse se določijo s strani organizatorja tekmovanja ( predlog: 
enako kot za reining tekmovalce ).  



(6) Dovoljena je uporaba obeh rok in enostavne menjave na sredini ( dovoljen kas). Lahko se 
priredi še nivo ocenjevanja ostalih elementov : spin, roll back, 
(7) Obvezna uporaba NRHA vzorcev od 1-13. Seveda pa se upoštevajo izjeme pod tč. 7  
(8)Green level točke bodo dodeljene v skladu s pravili SIRHA  
(9)Green level disciplina je odprta tudi za jahače z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju, da 
zagotovijo priložnost za varen in učinkovit prikaz reining konj. 

 

 

 

  



II.  SIRHA  –  TEHNIČNE ZAHTEVE ZA ORGANIZACIJO REINING TEKMOVANJA  

• Minimalni pogoji za manežo: 25 m x 50 m in cca 10 cm mivke na utrjeni podlagi. Mivka ne sme 

vsebovati robatih kamnov in mora biti enakomerno porazdeljena po vsej maneži, da se omogoča varno 

izvajanje Reining manevrov. Maneža mora biti v času tekmovanja in treningov primerno vzdrževana, 

tako glede brananja kot glede vlažnosti. Ustreznost preveri strokovni SIRHA delegat. V primeru 

neupoštevanja tehničnih pogojev, lahko strokovni delegat prekine tekmovanje.  

• Poleg maneže je potrebno zagotoviti primeren pripravljalni prostor za pripravo in ogrevanje konj pred 

tekmo. Lahko pa se tekmovanje organizira tudi tako, da je pred pričetkom tekmovanja v maneži 

rezerviran čas za ogrevanje in pripravo konj. 

• Za organizacijo tekmovanja so potrebni boksi za konje, ki morajo biti čisti in kvalitetni (preveri SIRHA 

strokovni delegat). V primeru, da tekmovalec v roku, ki ga predpiše organizator, ne javi zahteve za 

najem boksa, mu organizator ni dolžan priskrbeti boksa za konja. 

• Od organizatorja tekme se pričakuje, da tekmo prijavi v začetku koledarskega leta, oziroma se z 

vodstvom SIRHA dogovori o možnem prostem terminu za tekmo. Prednost imajo organizatorji, ki so že 

predčasno prijavili svojo tekmo in tisti, ki že vrsto let zapored organizirajo tekme. 

• Organizator je dolžan najkasneje 14 dni pred prijavljeno tekmo sporočiti vse potrebne informacije za 

organizacijo tekmovanja. Potrebni podatki za najavo tekme so: datum, ura, kategorije, višine štartnin, 

in preizkusnih štartov (“Paytime”), razpisane nagrade, morebitne sodniške takse ter odgovorna 

kontaktna oseba tekmovanja.  

• Organizator z izdajo številke tekmovalcu zagotavlja, da so vse obveznosti za udeležbo na tekmi 

poravnane. Organizator za sojenje najame sodnika z ustrezno NRHA/FEI licenco. SIRHA se zaveže, da 

bo organizatorju pomagala pri najemu sodnika.  

 

  



III.  REINING ,  ZAHTEVEN TEKMOVALNI ŠPORT  
 

Reining je ameriški konjeniški šport, ki postaja v zadnjih letih vse bolj priljubljen tako v Evropi kot tudi v 

Sloveniji.  

Reining je disciplina western jahanja, kjer jahač vodi konja skozi natančno določen vzorec, ki je sestavljen iz 

krogov, “spinov“ ( obrat za 360 stopinj) in “stopov“. Reining pogosto imenujejo western različica dresurnega 

jahanja, pri kateri se od konja zahteva odzivnost in usklajenost z jahačem. Dejstva, ki se uporabljajo pri 
izvajanju manevrov, ne smejo biti izrazita oz. morajo biti minimalna. Konj mora izvesti vzorec sproščeno, 
kontrolirano, brez upiranja in tekoče. Na nastopu je seveda predpisana uporaba ustrezne opreme, kot so srajca 
z dolgimi rokavi, klobuk, dovoljene brzde ... 

Reining vzorci vsebujejo povprečno osem manevrov, ki jih ocenjujejo sodniki.  
Krogi: konj mora izvesti najmanj dva hitra kroga v galopu in enega manjšega, pri čemer je pomembna 
upočasnitev oz. razlika v hitrosti - veliki hitri ter počasni mali krog. 
Leteča menjava: konj mora izvesti menjavo galopa točno v centru maneže, le-ta mora biti tekoča, hitra in 
natančna. 
Drseči stop: ocenjuje se ravna linija imenovana “rundown“, pospeševanje v galopu in na koncu drseči stop, kjer 
konj z zadnjima nogama drsi po podlagi, s sprednjima pa nadaljuje korake. Ocenjuje se celoten manever in ne 
sama dolžina “stopa“. 
Odstopanje (“back“): konj mora izvesti tekoče odstopanje naravnost, dolžine najmanj 3 metre. 
“Rolback“: manever, kjer konj po drsečem stopu nemudoma naredi obrat na zadnjih nogah za 180 stopinj. 
“Spin“: obrat za 360 stopinj, ki ga mora konj izvesti gladko, tekoče in kar se da hitro. Vsak vzorec vsebuje levi in 
desni “spin“, pri čemer mora konj narediti najmanj 4 “spine“ v vsako smer. 
 
Izhodišče ocenjevanja je 70 točk, kar pomeni, da je konj izvedel vse manevre korektno. Ocenjuje se vsak 
manever posebej od -1 ½ do +1 ½ po pol točke, kar se prišteje oz. odšteje od izhodišča sedemdesetih točk. 
Izvedba vsakega manevra se lahko kaznuje tudi s kazenskimi točkami, ki so posebej predpisane. Ob večjih 
napakah sledi tudi diskvalifikacija. Vse to je natančno opisano v NRHA ( National Reining Horse Association) 
“rulebook-u“. Na tekmovanjih lahko sodi od 1 do 5 sodnikov, kar je odvisno od zahtevnosti.  
Sistem sojenja združenja National Reining Horse Association je priznan tudi s strani organizacije FEI. Priznavajo 

ga za najboljši sistem sojenja konjeniškega dogodka, ki kombinira vrednotenje tehničnih elementov in stila, s 

stopnjo težavnosti proge. 

Primeren konj za Reining mora biti voden ali kontroliran brez vsakršnega upiranja. Vsakršen gib ali dejanje, ki ga 

konj izvede samovoljno, je sojeno s strani sodnikov kot pomanjkanje kontrole jahača nad konjem in je zato 

penaliziran, kar pomeni ovrednoten z negativimi točkami. Vsako odstopanje od določene proge je vrednoteno 

kot trenutna izguba kontrole nad konjem in je penalizirana toliko bolj, kolikor bolj je očitna. Vseeno sodniki 

upoštevajo enakomerno gibanje, elegantnost, držo, hitrost in avtoriteto nad izvajanjem določenih vaj. Poleg 

kontrole je hitrost tisti faktor, ki poveča težavnostno stopnjo določene proge in jo naredi tako bolj zanimivo za 

opazovanje. Jahati konja za Reining ne pomeni samo, da ga znamo voditi, ampak znamo tudi kontrolirati vsak 

njegov gib. 

Prvo združenje na svetu, ki se je na koordiniran način začelo ubadati z Reiningom je bilo National Reining Horse 

Association (N.R.H.A.) ustanovljeno leta 1966; združenje je naklonjeno promoviranju Reining konja. 

http://nrha1.com/ 

  



IV. KATEGORIJE, TIPI TEKMOVANJ, OPREMA IN TOČKOVANJE 

 
PRAVILA  V  REININGU: 
 
KATEGORIJE  JAHAČEV 
 

PROFESIONALNI JAHAČ: lahko tekmuje samo na tekmovanjih, ki so rezervirana izključno za profesionalce. 

Profesionalni jahači se delijo na jahače “OPEN”,” INTERMEDIATE OPEN” in “LTD OPEN” (ta kategorija je 

predvidena samo v posebnih dogodkih - “Special Events”) 

• “OPEN”: vsi jahači so vsako leto kvalificirani za OPEN, 

• “INTERMEDIATE OPEN”: vsako leto so kvalificirani vsi tisti jahači, ki niso med prvimi petnajstimi na 

kvalifikacijski triletni lestvici nacionalnega Reining združenja. 

NEPROFESIONALNI JAHAČ: lahko jaha samo konje v svoji lasti, v vseh kategorijah. Ne trenira konjev za tretje 

osebe in ne prejema za to plačila, niti direktnega, niti posrednega in ne daje učnih ur. Konj mora biti v lasti 

jahača ali podjetja, katerega je tudi sam lastnik ali solastnik. Konj, ki tekmuje v tekmovanju, rezerviranem za 

neprofesionalne jahače, mora biti v lasti jahača ali njegovega ožjega sorodstva. Za ožje sorodnike štejejo; mož, 

žena, starši, mačeha, očim, sin, hči, brat, sestra, bratranec , sestrična, stric, teta, vnuk, vnukinja, stari starši, 

tast, tašča, zet, snaha. Neprofesionalni jahač - “NonPro”, ki je solastnik prej omenjenega podjetja, mora biti 

lastnik vsaj 5 I % deleža. 

V primeru, da hoče “PRO” - profesionalni jahač postati “NON PRO” ali izvesti kakršno koli spremembo, mora 

poslati priporočeno pisno izjavo na SIRHA združenje. Pogoji, da lahko profesionalni jahač postane 

neprofesionalni “NON PRO” jahač, so opisani v pravilniku “Rule Book N.R.H.A.”: profesionalni jahač “PRO”, ki že 

tri leta ne trenira ali na tekmovanjih ne jaha konjev, ki so last drugih lastnikov in ne dobiva plačila niti 

direktnega niti posrednega, lahko razglasi svoj status neprofesionalnega jahača “NON PRO” vodilnemu svetu 

združenja, ki bo po tem, ko bo preveril izjavo, sporočil svojo odločitev. 

Neprofesionalni jahači se delijo na: “NON PRO”, “INTERMEDIATE NON PRO” in “LIMITED NON PRO” (ta 

kategorija je predvidena samo v “Special Events”). 

• “NON PRO”: so letno kvalificirani vsi jahači neprofesionalci. 

• “LIMITED NON PRO”: so letno kvalificirani tisti jahači, ki niso med prvimi 15 jahači “NON PRO” triletne 

razvrstitve nacionalnega Reining združenja. 

Poznamo še druge kategorije jahačev: 

• “NOVICE RIDERS”: je kategorija jahačev “NON PRO”, ki v svoji karieri niso zaslužili vsote denarja, višje 

od 1. 032 EUR. Iz kategorije lahko preidejo šele na koncu leta. 

• “ROOKIE”: sodeluje v kategoriji “JACKPOT ROOKIE” in lahko jahajo konje, ki niso v njihovi lasti. So 

“NON PRO”, ki v svoji karieri niso zaslužili več kot 258,23 EUR. V tej kategoriji je dovoljeno jahati z 

dvema rokama z enkrat lomljeno navadno brzdo, z bosalom ali regularno western brzdo. V drugo 

kategorijo se lahko premestijo konec leta. 

• “YOUTH”: je kategorija, ki je rezervirana za jahače do 18 leta starosti. Ta jahač se upošteva kot “NON 

PRO” in zato se mora držati pravil, ki veljajo zanje. V tej kategoriji ni možno jahati žrebcev, monorhidov 

ali kriptohidov. 

• “LADIES”: je kategorija rezervirana samo za ženske. 

 



TIPI TEKMOVANJ IN ZAHTEVANE KVALIFIKACIJE 

• “OPEN”: odprto tekmovanje, za vse jahače. 

• “NON PRO”: tekmovanje za vse, ki so kvalificirani kot “NON PRO”. 

• “LIMITED OPEN”: je rezervirano tekmovanje za vse jahače, ki na osnovi skupnega seštevka točk iz 

zadnjih treh let, niso uvrščeni med prvih dvajset, na triletni razvrstitvi, ki je letno objavljena od 

nacionalnega Reining združenja. 

• “LIMITED NON PRO”: je tekmovanje, ki je rezervirano za NON PRO jahače, ki na osnovi skupnega 

seštevka točk iz zadnjih treh let, niso uvrščeni med prvih petnajst “Non Pro”, na triletni razvrstitvi, ki je 

letno objavljena od nacionalnega Reining združenja. 

• “NOVICE HORSE”: se deli na “OPEN” in “NON PRO” (eno tekmovanje z dvema razvrstitvama). 

Rezervirano je za konje rojene v Evropi, ki niso v svoji karieri nikoli zmagali (A.I.C.R. in A.N.C.R.), tukaj 

so izvzeti “SPECIAL EVENTS” več kot 1.550 EUR v obeh kategorijah. Iz kategorije izstopijo konec leta. 

• “NOVICE RIDERS”: je kategorija “NON PRO” jahačev, kateri niso v karieri A.I.C.R. in A.N.C.R. nikoli 

zmagali vsote višje od 1.033 EUR. Iz kategorije izstopijo konec leta. 

• “JACKPOT ROOKIE”: to tekmovanje je rezervirano za jahače, ki imajo kvalifikacijo za “rookie”. 

• “JACKPOT OPEN”: kategorija, brez dodanega denarja, odprta za vse jahače in konje. 

• “LADIES”: tekmovanje rezervirano samo za ženske. 

• “YOUTH”: tekmovanje rezervirano za tekmovalce mlajše od 18 let. V tem tekmovanju jahači ne smejo 

jahati žrebcev, monorhidov ali kriptohidov. 

• “SNAFFLE BIT”: tekmovanje rezervirano za triletne konje, ki so jahani z navadno, enkrat lomljeno 

brzdo. 

• “NOVICE RIDERS – DVOROČNO”: tekmovanje za jahače “NON PRO” rezervirano ekskluzivno za 

začetnike. Za kategorijo “Novice Riders – dvoročno” prvenstvo s finalom na regijskem področju ne 

obstaja. 

Če se presežejo limiti za prehod v višjo kategorijo tekom tekočega leta, lahko jahač ali konj dokončata leto v isti 

kategoriji ali tipu tekmovanja. Če jahač ali konj nastopata v kategoriji ali tipu tekmovanja za katerega nista 

pooblaščena ali kvalificirana, potem sta izločena in morata v primeru zmage vrniti pokal ali priznanje. 

KAJ JE “SPECIAL EVENT“? 

“Special Event-i” so manifestacije posebne športne pomembnosti v spektru konjeniških manifestacij 

posvečenim tej disciplini. To so tekmovanja v katerih so glavne kategorije rezervirane za konje, ki imajo 

zahtevano starost in na katerem lahko tekmujejo jahači iz vseh kategorij. 

Za“Special Event” smatramo: 

• “FUTURITY”: tekmovanje rezervirano za triletne konje v vseh kategorijah. 

• “DERBY”: tekmovanje rezervirano za konje stare od 4-5 let. 

• “MATURITY”: tekmovanje rezervirano za konje ki so starejši od 5 let v vseh kategorijah. 

Vse kategorije »SPECIAL EVENTOV«: 

• “OPEN”: tekmovanje odprto za vse jahače 

• “LTD OPEN”: tekmovanje rezervirano za jahače, ki na osnovi skupnega seštevka iz zadnjih treh let, niso 

med prvimi štiridesetimi jahači v skupni razvrstitvi, letno objavljeni od nacionalnega reining združenja. 

• “NON PRO”: tekmovanje za vse jahače kvalificirane “NON PRO”. 

• “LTD NON PRO”: tekmovanje rezervirano za jahače “NON PRO”, ki na osnovi skupnega seštevka iz 

zadnjih treh let, niso med prvimi tridesetimi “NON PRO” jahači v skupni razvrstitvi, letno objavljeni od 

nacionalnega reining združenja. 



PRIJAVA  NA  TEKMOVANJE 
 
Prijavo na tekmovanje predstavlja izpolnjena prijavnica s pogodbo o udeležbi na tekmovanju, polnim imenom 

konja in jahača. Prispeti mora na tajništvo do predpostavljenih terminov, ki so določeni v pravilniku vsake 

prireditve posebej. Plačila se sprejema do zaprtja tajništva prireditve, dan pred tekmovanjem ali tako kot je 

določeno v pravilniku. Vsak konj mora imeti s seboj zdravniško spričevalo in potrdila, ki so zahtevana z 

zakonom. Vrstni red tekmovalcev bo računalniško določen in se ga ne diskutira. Na kraju manifestacije bo javno 

obešen vsaj dve uri pred začetkom tekmovanja. Če jahač jaha več kot enega konja, potem morata biti na štartni 

listi vsaj dva druga tekmovalca, med enim in drugim konjem. Če jahač zamudi in ne nastopi ko je na vrsti, je 

izključen, razen iz tehtnih razlogov, ki jih preveri “show manager”. Jahač, ki ni nima ustrezne licence, in ki ni 

poravnal vpisnine, ne more sodelovati na tekmovanju. 

 

V primeru, da je bil konj kupljen nekaj dni pred tekmovanjem je potrebno predložiti vpisu podpisan transfer in 

poštno potrdilo o poslanih dokumentih na združenje v katero spada konj. 

Vsi jahači (“Open” in “Non Pro”) morajo priti na tekmovanje s fotokopijo tekmovalne licence konja s katerim 

nameravajo tekmovati. Fotokopije, ki so bile že poslane v tajništvo za prejšnja tekmovanja ali tiste, ki so bile že 

pokazane na drugih tekmovanjih iz drugačnih razlogov, ne veljajo. 

Nacionalno reining združenje v tujini ima pravico, v obdobju treh mesecev, zahtevati nov certifikat (ta mora 

vsebovati datum, ki je predhoden datumu tekmovanja). Če jahač nima tovrstnega certifikata je lahko izključen 

iz tekmovanja in se mu nagrada odvzame. 

 

TEKMOVALNA LICENCA 

Vsi tekmovalci, ki se bodo udeleževali uradnih tekmovanj ali “showov” nacionalnih Reining združenj, bodo 

morali imeti tekmovalno licenco. Cena tekmovalne licence je 15 EUR. 

Za pridobitev licence je potrebno poslati tajništvu fotokopijo dokumenta od konja, s pravilno naslovljenim 
lastnikom ali lastniki. V primeru da lastnik nima pedigreja, mora v prošnji predložiti tri fotografije konja 
fotografiranega od spredaj, iz leve in iz desne strani. 
Tudi prenose lastništva je potrebno v tem primeru še enkrat natančno posredovati tajništvu za izdajo nove 

licence. 

Konj, ki ne bo imel tovrstne licence, se ne bo mogel udeležiti nobenega tekmovanja ali showa. 

 

OPREMA  IN  OBNAŠANJE 

Za vse jahače je na tekmovanju obvezna primerna western obleka: srajca z dolgimi rokavi, klobuk in zaščitna 

kapa za vse jahače mlajše od 18 let. Škornji in western sedlo so obvezni. 

Če jahač ne bo oblečen v primerno western obleko bo dobil od sodnikov rezultat 0.  

 

UZDE IN BRZDE 

“hackamor”: prožen, spleten iz vrvi, iz kože in “bosal” : iz vrvi katerega centralni del je iz prozorne vrvi ali cevi z 

največjim premerom tri četrtine palca merjeno ob konjevem licu (100 mm). Bosal ne srne biti narejen iz 

nobenega grobega materiala. Bosali iz konjeve žime so prepovedani. To pravilo se ne nanaša na mehanske 

hackamorje ki so sploh ilegalni. 



“snafflebit”: standardna brzda “snafflebit” ima ovalne rinke O-ring, jajčaste oblike egg-butt, D oblike D-ring, 

vendar te ne smejo biti večje od štirih prstov in ne manjše od dveh prstov. Sredinski obroček mora biti pri 

lomljeni brzdi s kraki prost; nanj ne smejo biti pripete vajeti, podbradna verižica... Sama brzda mora biti 

okrogla, ovalne ali jajčaste oblike, gladka in iz kovine. Lahko je gravirana ali prevlečena z gladkim materialom 

(lateks). Brzda ne srne biti tanjša od 8 mm, merjeno ob obroču pa 25 mm, na sredini je seveda tanjša. Lahko je 

enkrat ali dvakrat lomljena. Takšne zahteve veljajo za vse kategorije kjer se uporablja “snafflebit”. 

Pravila za brzde se nanašajo tudi na uporabo tistih brzd s podbradno verižico, ki imajo celo ali lomljeno brzdo s 

kraki, ki delujejo kot vzvod. Vse brzde z podbradno verižico ne smejo imeti nikakršnih dodatnih mehanskih 

naprav in morajo biti smatrane za standardne western brzde; 

I.) maksimalna dolžina krakov je 8 ½" (215 mm), kraka sta lahko fiksna ali mobilna. 

2.) brzda (del v ustih) mora biti okrogla, ovalna, jajčastega profila gladka in iz kovine od 8 mm do 20 mm 

premera, ob licu pa mora imeti 25 mm. Lahko je gravirana ali prevlečena z gladkim materialom (lateks). 

3.) Notranja krivina cele brzde ne sme biti višja od 90 mm, z rolerji (vrtečimi deli) in ploščicami po pravilih. 

Lomljene brzde in brzde "spades" morajo biti standardnih dimenzij. 

4.) Brzde, ki ustvarjajo pritisk na konjevo glavo (slip in gag bits) in kandare na vzvod, brzde "donuts" in "flat 

polo" niso dovoljene. 

Z uporabo brzde in podbradnege verižice se zahteva, da je to verižica ali pasek, ki je od konjeve brade oddaljena 

vsaj pol prsta. 

  



III.  PRAVILA ZA SOJENJE »PATTERN -OV« 
 

Na tekmovanjih, so reining konji sojeni individualno ob izvajanju enega od 10 različnih »pattern-ov«. Eden ali 

več sodnikov, poda oceno,z dodajanjem ali odvzemanjem točk. 70 označuje korektno izveden “pattern”. Za 

vsako figuro sodnik doda ali odvzame največ od ½ do največ 1 in ½ za vsako vajo, kot tudi morebitne kazenske 

točke, ki zmanjšajo končni seštevek. Medtem, ko sodnik izrazi svojo oceno za vsako vajo posebej, jo zapisnikar 

ali »scribe« zabeleži na poseben obrazec. Skupen seštevek vseh točk se javi po končanem “pattern-u”. Listi z 

ocenami vsake posamezne vaje, posamezne kategorije in tekmovanja, so arhivirani in dani na razpolago 

tekmovalcem. V nadaljevanju si poglejmo uradni pravilnik za sojenje tekmovanj v reiningu in opis desetih 

uradnih patternov. 

NRHA PAYBACK PERCENTAGES 

ŠTEVILO KONJ 

 1 2-5 6-9 10-13 14-18 19-24 25-28 29-32 33-36 37-40 41-44 45-48 49-52 53-60 61& 

uvrstitev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 100 60 45 40 34 32 28 26 26 25 25 25 23 23 23 
2  40 35 30 27 22 22 22 19 18 17 16 16 15 14 
3   20 20 20 19 17 14 13 13 12 II II 10.5 10.5 
4    10 10 10 10 10 10 10 9.5 9 9 9 9 
5     9 9 9 9 9 8.5 8 8 8 8 8 
6      8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 
7       6 6 6 6 6 6 6 6 6 
8        5 5 5 5 5 5 5 5 
9         4 4 4 4 4 4 4 
10          3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 
11           3 3 3 3 3 
12            2.5 2.5 2.5 2.5 
13             2 2 2 
14              1.5 1.5 
15               1 
 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

Če pride do izenačenja rezultata za prvo mesto na tekmovanju kjer je “added money” - nagrada enaka 

ali višja od 1000 EUR, potem se določi kdo je prvi tako, da se morata jahača dogovoriti za “run off”. 

Ponoviti morata isti “pattern” iz tekmovanja in tekmovati po istem vrstnem redu. Za uvrstitev se ne 

ponavlja vaje več kot enkrat. Če je rezultat še vedno izenačen se razglasi “co-champions” in denarno 

nagrado za prvo in drugo uvrščenega se sešteje in razdeli zmagovalcema. Trofeje in praktične nagrade 

pa se razdelijo tako, da zmagovalca vržeta kovanec. Zmagovalca imata možnost tudi odkloniti “run off” 

in sta ravno tako razglašena za “co-champion”. Če ne more priti do dogovora, potem mora tisti, ki se 

noče dogovoriti, odstopiti prvo mesto drugemu. (Izjema je samo pri tekmovanjih v “freestylu” – 

prostem slogu v reiningu in v reiningu “snaflebit hackamore”, kjer se “run-off” za prvo mesto ne 

izvaja). 

V primeru, da pride do nasprotovanj za “Run off”, velja NRHA pravilnik. 

V primeru, da je “added money” nižji od 1000 EUR in je izenačen seštevek točkovanja za prvo mesto, 

lahko tekmovalca: odjahata “run off” ali se dogovorita za določitev zmagovalca tako, da vržeta 

kovanec. Zmagovalec bo dobil denar, ki je namenjen za prvo mesto vse praktične nagrade, trofeje, etc. 

Tekmovalci ali tekmovalca, ki bosta tekmovala za prvo mesto, bosta morala odjahati isto nalogo po 

istem vrstnem redu. “run-off” se ne ponavlja več kot enkrat. Če bo po “run-off-u” rezultat še vedno 

izenačen, bosta zmagovalca razglašena za “co-champion” in si bosta razdelila denarno nagrado. Za 



praktično nagrado pa se bosta potegovala z metom kovanca. Isto velja tudi če je več zmagovalcev. 

Konj, ki ne pride na “run-off”, brez da bi bilo predhodno drugače odločeno, izgubi prvo mesto in bo 

nagrajen z vsoto, ki je namenjena drugemu mestu. 

1. Jahač ne dobi rezultata (“no score”) v primeru ko: 

a.) se prekrši vsakršen državni zakon o predstavah, o zaščiti živali in kraja kjer se izvaja predstava;  

b.) se ugotovi, da je prišlo, do zlorabljanja konja med tekmovanjem ali tik pred tekmovanjem;  

c.) jahač uporablja nedovoljeno opremo, vključeno z jekleno žico na brzdi, bosalu ali podbradni verižici; 

d.) se uporabijo nedovoljene brzde, bosali ali podbradne verižice;  

e.) se uporabi pas za pajsanje, martingal ali nosnik z namenom zaprtja ust; 

f.) jahač uporablja bič ali palico; 

g.) se uporablja pripomočke, ki pospešujejo gibanje ali cirkuliranje krvi v repu;  

h.) jahač ne sestopi iz konjevega sedla in ne dovoli sodniku pregledati konja ali pokazati brzde; 

i.) se jahač vede nespoštljivo in ne vljudno; 

j.) sodnik lahko v vsakem trenutku med tekmovanjem zaprosi jahača naj zapusti jahališče, zaradi nevarnih 

okoliščin za jahača ali za konja ali če se ta neprimerno vede; 

k.) ko se konj upira ali ga ni moč voditi, in je pod vprašajem ali jahač izvaja določen pattern ali ne 

l.) konj kasa več kot več kot pol kroga ali več kot polovico jahališča  

m.) ko naredi več kot dva spina preveč 

n.) ko pade na tla konj ali jahač 

o.) ko pade jahaču iz rok vajet in se dotakne tal, medtem ko je konj v gibanju  

p.) ko se ne pripne na vidno mesto konjeve opreme pravilne tekmovalne številke  

q.) jahač ne nosi oblačil, ki so predpisani z določili reining zveze 

 

2. Jahač dobi score 0 (rezultat 0) v primeru ko: 

a.) zaprte vajeti ali spete vajeti niso dovoljene z izjemo standardnih Romal vajeti; 

b.) Razen v kategorijah “snafflebit” in “freestyle”, se v vseh ostalih kategorijah uporablja samo eno roko 

za držanje vajeti in le-te ne smemo med tekmovanjem zamenjati. Roka mora biti okrog vajeti, jih mora 

zaobjeti, med vajetmi je lahko le kazalec.  

c.) ni samo en prst ali ni kazalec med vajetmi; 

d.) se uporabljajo dve roki (to ne velja za kategorijo Snaffle Bit, Hackamore katere jahamo z dvema 

rokama) ali pa se menja roko; 

e.) se uporablja romal na drugačen način kot je dovoljeno in opisano v točki 5;  

f.) ko jahač ne odjaha patterna kot je določeno po pravilniku;  

g.) se izvajajo vaje po napačnem vrstnem redu patterna; 

h.) ko v pattern jahač vključi vaje, ki niso določene in tudi če: 

I.) konj odstopi več kot štiri korake nazaj;  

2.) se konj obrne več kot 90° (izjema je, če se konj popolnoma ustavi v prvi četrtini kroga po startu 

galopa, to ni nič točk vendar, dobi jahač samo dve kazenski točki za prekinitev začetega hoda)  

i.) nepravilnosti v opremi, ki onemogočijo končanje patterna.  

j.) ko se konj upira izvesti vajo in tako zavleče zaključevanje izvajanja patterna  

 

OPOMBA: Niti s rezulatom 0 niti brez ocene (“No score”) se ne morete uvrstiti na “go round”. Vendar z 

seštevkom 0 lahko vseeno nadaljuje tekmovanje z startom v drugi kategoriji (glej Futurity) medtem ko z “No 

score” ne more. V primeru, da ni dovolj konj kvalificiranih za podelitev nagrad ostanejo nepodeljene nagrade 

glavnemu vodji tekmovanja. 



 

3. Jahaču je dovoljeno, da lahko popravi vajeti, če je to potrebno v vsakem trenutku; s konjem lahko naredi 

postanek, vendar mora biti ta popolnoma na miru. Če jahač uporablja romal, ni dovoljeno imeti nobenega prsta 

med vajetmi. Prosto roko lahkojahač uporablja za prijet preostanek romala in to na mestu, ki je najmanj 45 cm 

oddaljen od mesta, kjer ga držimo z drugo roko. Romal moramo držati sproščeno. Če prosta roka, tista, ki drži 

preostanek romala, zateguje ali ustvarja pritisk vajeti nagobec dobi jahač skupni seštevek vseh točk nič, razen 

takrat, ko je konju med izvajanjem patterna dovoljeno biti popolnoma na miru. 

4. Jahač je penaliziran s 5 kazenskimi točkami če: 

a.) močno z ostrogami udari konja pred podsedelnim pasom 

b.) uporabi drugo roko zato, da konju vzpodbudi strah ali ga z njo pohvali 

c.) se drži sedla ali ročaja na sedlu z eno ali drugo roko 

d.) se konj upira: to vključuje da brca, grize, dela mačje hrbte ali se vzpenja 

5. Jahač je penaliziran z 2 kazenskimi točkami če: 

a.) konj prekine hod v katerem mora izvajati pattern 

b.) se ugotovi "freeze up" (konj se popolnoma ustavi) med spinom ali v rollbacku 

c.) v paternih v katerih mora konj vstopiti v hodu, konj galopira in se ne ustavi ali konj ne hodi v koraku 

preden začne galopirati  

d.) v paternih v katerih se ne začne na centru ampak se zahteva start na koncu jahališča, in konj ne 

zagalopira pred prvim markerjem  

e.) se konj ustavi v stopu pred določenim markerjem ali ne gre popolnoma mimo 

6. Če jahač galopira v kontra galopu na krogu ali na osmicah bo sodnik sodil po the pravilih: 

a.) vsak galopski skok v napačnem oziroma kontra galopu je penaliziran z eno kazensko točko. Točke za 

kontra galop se seštevajo, torej sodnik bo dal 1 kazensko točko na ¼ kroga kjer konj galopira narobe. 

b.) Sodnik bo dal ½ kazenske točke, če konj naredi menjavo galopa en galopski skok bolj pozno od mesta, 

ki je za to določeno po patternu 

7. Jahač dobi ½ kazenske točke, če starta kas na krogu ali kasa ko gre iz rollbacka do dva takta kasa. Preko dveh 

taktov, vendar manj kot ½ kroga ali pol jahališča, pa se kaznuje z dvema kazenskima točkama. 

8. Jahač dobi ½ kazenske točke za vsako osmino “spina” več ali premalo; 1 kazensko točko pa za četrtino spina 

več ali manj. 

9. V patternih kjer se zahteva, da se ne zapre kroga, ampak je potrebno nadaljevati ob strani jahališča, konj pa 

takrat preide prvi zavoj in ni v pravilnem galopu bo penaliziran tako kot je določeno: 

• ½ točke do polovice krajšega dela jahalnice 

• 1 točko če preide polovico krajšega dela jahališča 

• 2 točke če sploh ne menja galopa 

10. ½ kazenske točke, če se konj med izvajanjem “rollbacka” in/ali “stopa” ne nahaja vsaj 20 čevljev (6 metrov) 

od roba. 

11. Sodniki se ne morejo posvetovati za komentiranje kazenskih točk ali skupnega seštevka preden so 

objavljene njihove ocene. Če so pomembne kazenske točke (kot je “no score”, 0 ali 5 kazenskih točk) nejasne, 

potem lahko sodnik označi njegovo oceno kot nedokončno vse dokler si ne ogleda video posnetka med 

naslednjim ravnanjem jahališča. Če je napaka jasno vidna na video posnetku, potem je potrebno dodati 

kazenske točke.  Če pa ni nobene napake se končno razglasi že določen rezultat. Sodnik ne more več 



spreminjati svoje ocene po tem, ko je že videl video posnetek. Videoposnetek lahko sodnik uporablja le, če je 

prepričan da je bil pattern v celoti posnet. 

12. Sodnik lahko izključi jahača iz tekmovanja, če se ta nesramno, nespoštljivo in neprimemo vede, tako da 

spravlja sebe in celotno tekmovanje v neprofesionalno luč. 

13. Vsi jahači morajo sestopiti iz konja in pokazati brzdo takoj ko so odjahali pattern. Brzdo mora pregledati 

sodnik, ki je sodil tekmovanje ali sodnik pri izhodu. Če tega jahač ne naredi, ne dobi ocene (no score). 

14. Samo sodnik ima pooblastilo, da lahko določi ali je jahač odjahal pattern po pravilih ali ne. 

15. SIRHA pooblašča sodnika, da dovoli jahaču ponovno odjahati pattern, če ga ta zaradi drugih vzrokov ni 

mogel zaključiti. V kolikor je jahaču dovoljeno ponovno odjahati pattern, mora sodnik v najkrajšem času 

sporočiti predstavniku SIRHA ali organizacijskemu komiteju. 

16. Komite SIRHA sodnikov lahko presodi individualno zahtevo jahača glede na uporabo pripomočkov med 

njegovo predstavitvijo. V primeru, da so bili posamezniku zagotovljeni privilegiji, bo moral le-ta te privilegije 

tudi pisno zahtevati in predložiti kopijo show komiteju vsakokrat ko bo tekmoval. Show komite pa bo moral 

predstaviti te privilegije sodnikom, tako kot tudi njegovo zaporedno številko in tekmovalno številko na 

podsedelnici, še preden se tekmovanje začne. 

  



SLIKA  1  –  BRZDE 
 

   
 

 

 

 

 

           

 

 

 



SLIKA  2  -  PREVEČ  ALI  PREMALO  SPINA  (OVER  ALI  UNDER  SPIN) 
 

 



SLIKA  3  –  NEPRAVILNI  GALOP  IN  ZAKASNJENA  MENJAVA  GALOPA 

 

 

  



SLIKA  4  –  KAS 
 
 

 

 



SLIKA  5  –  NEPRAVILEN  GALOP  V  POLOVICI  KROGA  OD  A  DO  C 
 

 



SLIKA  6  –  NAPAČEN  GALOP  OD  TOČKE  A  DO  B  GALOP  OD  B  DO  C 
 

 
 



SLIKA  7  –  VZOREC  OCENJEVALNEGA  LISTA  SCORE  CARD 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. ORIGINALNI N.R.H.A. “PATTERNI” 

PATTERN  I 
1.) Vstopiti v jahališče v galopu in galopi rati do drugega konca jahališča, preiti je potrebno zadnji marker in 

nato narediti “roll back” na levo brez obotavljanja. 

2.) Galopirati do nasprotne strani jahališča, preiti je potrebno zadnji marker in nato narediti “roll back” na 

desno brez obotavljanja. 

3.) Galopirat skozi center jahališča, narediti “sliding stop” nato “back” proti centru jahališča in počakati.  

4.) Narediti 4 “spin-e” na desno. 

5.) Narediti 4 in četrt “spina” na levo tako, da bo konj obrnjen z glavo proti levi strani jahališča, počakati.  

6.) Nadaljevati na levo roko in narediti 3 kroge na levo; prvega velikega in hitrega, drugega majhnega in 

počasnega, tretjega velikega in hitrega. Zamenjati roko (menjava galopa) na centru jahališča.  

7.) Narediti tri kroge na desno; prvega velikega in hitrega, drugega majhnega in počasnega, tretjega velikega 

in hitrega. Zamenjati roko (menjava galopa) na centru jahališča.  

8.) Začeti velik in hiter krog na levo brez, da bi ga zaključili. Galopirati naravnost proti nasprotni strani 

jahališča preiti centralni marker in narediti sliding stop najmanj šest metrov od roba jahališča.  

9.) Počakati, in dati vedeti, da je “pattern” zaključen. 

10.) Jahač mora sestopiti iz konja in pokazati sodniku brzdo. 

 

 



PATTERN  2 
1.) Vstopiti v koraku ali v kasu do centra jahališča. Ampak mora biti v koraku ali popolnoma miren preden 

začne pattern. Začeti na sredini jahališča obrnjeni proti levi strani jahališča.  

2.) Narediti tri kroge na desno: prvega majhnega in počasi, druga dva pa velika in hitra. Menjava roke 

(menjava galopa) na sredini jahališča.  

3.) Narediti tri kroge na levo: prvega majhnega in počasi, druga dva pa velika in hitra. Menjava roke 

(menjava galopa) na sredini jahališča.  

4.) Nadaljevati po krožnici na desno. Na sredini krajšega dela jahališča obrniti proti centru in po sredini 

galopirati do drugega konca jahališča, preiti zadnji marker narediti “roll back” na desno. Brez 

obotavljanja. 

5.) Nadaljevati preko centra do nasprotne strani jahališča, preiti zadnji marker narediti “roll back” na levo. 

Brez obotavljanja.  

6.) Nadaljevati, preiti centralni marker narediti “sliding stop”. Narediti “back” do centra jahališča ali najmanj 

3 m. Počakati.  

7.) Narediti 4 “spin-e” na desno. 

8.) Narediti 4 “spin-e” na levo.  

9.) Počakati, in dati vedeti, da je “pattern” zaključen. 

10.) Jahač mora sestopiti iz konja in pokazati sodniku brzdo. 

 

  



PATTERN  3 
1.) Začeti (galop na desno roko) vsaj 6 m od daljše stranice na levi strani jahališča. Nadaljevati ob krajšem 

delu jahališča in nadaljevati ob desni strani jahališča. Preiti centralni marker in narediti “roll back” na levo. 

Brez obotavljanja. 

2.) Nadaljevati ob desni stani jahališča (galop na levo roko) vsaj 6 metrov od roba jahališča. Nadaljevati ob 

krajšem delu jahališča, nato ob levi strani jahališča. Preiti centralni marker in narediti “roll back” na desno. 

Brez obotavljanja. 

3.) Nadaljevati ob levi strani jahališča do centralnega markerja, kjer mora biti konj jahan na desno. 

Nadaljevati (desni galop) do centra jahališča in nato narediti tri kroge na desno: prva dva kroga velika in 

hitra, tretji krog majhen in počasen. Menjati roko (menjava galopa) na centru jahališča. 

4.) Narediti tri kroge na levo (levi galop): prva dva kroga velika in hitra, tretji krog majhen in počasi. Menjati 

roko (menjava galopa) na centru jahališča. 

5.) Začeti velik in hiter krog na desno brez, da bi ga zaprli. Nadaljevati naravnost proti koncu leve strani 

jahališča oddaljeni vsaj 6 metrov od roba. Prejahati kratek del jahališča in nadaljevati po nasprotni - desni 

strani. Preiti centralni marker in narediti “sliding stop”. Narediti “back” vsaj 3 metre. Počakati. 

6.) Narediti 4 “spin-e” na desno. 

7.) Narediti 4 “spin-e” v levo.  

8.) Počakati, in dati vedeti, da je “pattern” zaključen. 

 

9.) Jahač mora sestopiti iz konja in pokazati sodniku brzdo. 

OPOMBA: NRHA ne zahteva posebnega galopa na krivinah. 

 



PATTERN  4 
1.) Vstopiti v koraku ali v kasu do centra jahališča. Ampak mora biti v koraku ali popolnoma miren preden 

začne pattern. Začeti na sredini jahališca obrnjeni proti levi strani jahališca. 

2.) Galopirati na desno roko. Narediti tri kroge na desno: prva dva velika in hitra, tretjega majhnega in počasi. 

Ustaviti na centru jahališca.  

3.) Narediti 4 “spin-e” na desno. Počakati.  

4.) Začeti z levim galopom. Narediti tri kroge na levo: prva dva velika in hitra, tretjega majhnega in počasi. 

Ustaviti na centru jahališca.  

5.) Narediti 4 “spin-e” na levo. Počakati.  

6.) Začeti na desno roko in narediti velik in hiter krog na desno, menjati roko na centru jahališca in narediti 

velik in hiter krog na levo, menjati roko na centru jahališca. (figura 8) 

7.) Nadaljevati po prejšnjem krogu na desno. Na sredini kratkega dela jahališča obrniti in galopirati proti 

nasprotnemu delu jahališča, preiti zadnji marker in narediti “roll back” na desno. Brez obotavljanja.  

8.) Nadaljevati preko centra jahališča do konca nasprotne strani jahališča, preiti zadnji marker in narediti “roll 

back” na levo. Brez obotavljanja. 

9.) Nadaljevati preko centra in nato narediti “sliding stop”. Narediti “back” do centra jahališča ali najmanj 3 

metre.  

10.) Počakati, in dati vedeti, da je “pattern” zaključen. 

 

11.) Jahač mora sestopiti iz konja in pokazati sodniku brzdo. 

 



PATTERN  5 
1.) Vstopiti v koraku ali v kasu do centra jahališča. Ampak mora biti v koraku ali popolnoma miren preden 

začne pattern. Začeti na sredini jahališča obrnjeni proti levi strani jahališča. 

2.) Galopirati na levo roko. Narediti dva velika in hitra kroga na levo in enega majhnega in počasnega ravno 

tako na levo. Ustaviti na centru jahališča. 

3.) Narediti 4 “spin-e” na levo. Počakati. 

4.) Galopirati na desno roko. Narediti dva velika in hitra kroga na desno in enega majhnega in počasnega 

ravno tako na desno. Ustaviti na centru jahališča. 

5.) Narediti 4 “spin-e” na desno. Počakati. 

6.) V levem galopu narediti veliko in hitro figuro v obliki številke 8. 

7.) Zaključiti figuro 8 in narediti velik in hiter krog na levo. Ne zaključiti kroga ampak galopirati naravnost 

proti drugemu koncu jahališča preiti centralni marker in narediti “roll back” na desno, nato galopirati po 

nasprotni smeri vsaj 6 metrov od roba jahališča brez ustavitve*. 

8.) Nadaljevati, galopirati po predhodni krožni liniji ne da bi jo zaprli, nadaljevati proti nasprotni strani 

jahališča. Preiti centralni marker narediti “roll back” na levo nato galopirati po nasprotni smeri vsaj 6 

metrov od roba jahališča. Brez obotavljanja.  

9.) Nadaljevati galopirati po predhodni krožni liniji ne da bi ga zaprli nadaljevati proti nasprotni strani 

jahališča. Preiti centralni marker narediti “sliding stop”, vsaj 6m od roba jahališča. Narediti “back” 

najmanj 3m.  

10.) Počakati, in dati vedeti, da je “pattern” zaključen. 

 

11.) Jahač mora sestopiti iz konja in pokazati sodniku brzdo. 

 

* Ko konj izvede “roll back” zato, da zamenja smer, je lahko v levem ali desnem galopu; ne glede pa mora 

biti v pravem galopu, po tem ko zamenja smer, ko je na drugi strani jahališča. 

 



PATTERN  6 
1.) Vstopiti v koraku ali v kasu do centra jahališča. Ampak mora biti v koraku ali popolnoma miren preden 

začne pattern. Začeti na sredini jahališča obrnjeni proti levi strani jahališča. 

2.) Narediti 4 “spin-e” na desno. 

3.) Narediti 4 “spin-e” na levo. Počakati. 

4.) V levem galopu narediti dva velika in hitra kroga na levo in enega majhnega in počasnega ravno tako na 

levo. Zamenjati roko (menjava galopa) na centru jahališča.  

5.) Narediti dva velika in hitra kroga na desno in enega majhnega in počasnega spet na desno. Zamenjati roko 

(menjava galopa) na centru jahališča.  

6.) Začeti velik in hiter krog na levo, brez da bi ga zaprli nadaljevati galop do nasprotne strani jahališča. Preiti 

centralni marker in narediti “roll back” na desno, tako da se jaha v nasprotno smer kot doslej, oddaljeni 

vsaj 6 m od roba jahališča.  

7.) Nadaljevati po prejšnji krožnici, brez da bi krog zaprli nadaljevati proti nasprotni strani jahališča, preiti 

centralni marker in narediti “roll back” na levo, tako da se jaha v nasprotno smer kot doslej vsaj 6 m od 

roba jahališča.  

8.) Nadaljevati po predhodni krožnici, brez da bi krog zaprli nadaljevati proti nasprotni strani jahališča, preiti 

centralni marker in narediti “sliding stop” vsaj 6 m od roba jahališča. Narediti “back” do centra jahališča ali 

vsaj 6m.  

9.) Počakati, in dati vedeti, da je “pattern” zaključen. 

 

10.) Jahač mora sestopiti iz konja in pokazati sodniku brzdo. 

 



PATTERN  7 
1.) Galopirati do nasprotne strani jahališča, preiti zadnji marker. Narediti “roll back” na levo in nadaljevati v 

nasprotni smeri od koder ste prišli brez, brez da bi se ustavili.  

2.) Galopirati do nasprotne strani jahališča, preiti zadnji marker in narediti “roll back” na desno in nadaljevati 

v nasprotni smeri od koder ste prišli, brez da bi se ustavili.  

3.) Galopirati proti nasprotni strani, preiti centralni marker in narediti “sliding stop”. Narediti “back” do 

centra jahališča ali vsaj 3 m in počakati.  

4.) Narediti 4 “spin-e” na desno.  

5.) Narediti 4 in ¼ “spina” na levo in počakati.  

6.) V galopu na desno roko narediti 3 kroge na desno; prva dva velika in hitra, tretjega majhnega in počasi. Na 

centru jahališča menjati roko (menjava galopa).  

7.) Narediti 3 kroge na levo, prva dva velika in hitra, tretjega majhnega in počasi. Na centru jahališča menjati 

roko (menjava galopa).  

8.) Začeti velik in hiter krog na desno, brez da bi ga zaprli galopirati ob daljši stranici jahališča, preiti centralni 

marker in narediti “sliding stop” vsaj 6 m od roba jahališča.  

9.) Počakati, in dati vedeti, da je “pattern” zaključen. 

 

10.) Jahač mora sestopiti iz konja in pokazati sodniku brzdo. 

 



PATTERN  8 
1.) Vstopiti v koraku ali v kasu do centra jahališča. Ampak mora biti v koraku ali popolnoma miren preden 

začne pattern. Začeti na sredini jahališča obrnjeni proti levi strani jahališča. 

2.) Narediti 4 “spin-“ na levo. 

3.) Narediti 4 “spin-e” na desno. Počakati. 

4.) V galopu na desno roko narediti 3 kroge na desno, prvega velikega in hitro, drugega majhnega in počasi in 

tretjega velikega in hitro. Na centru jahališča menjati roko (menjava galopa).  

5.) Narediti tri kroge na levo; prvega velikega in hitro, drugega majhnega in počasi in tretjega spet velikega in 

hitro. Na centru jahališča menjati roko (menjava galopa).  

6.) Začeti velik in hiter krog na desno, brez da bi ga zaprli galopirajte naravnost proti drugi strani jahališča, ko 

preidete centralni marker in ste vsaj 6 m od roba jahališča narediti “roll back” na levo tako, da nadaljujete 

v nasprotni smeri, brez da bi se ustavili. 

7.) Nadaljevati galop po prejšnji krožnici, brez da bi jo zaprli nadaljevati po dolgi strain jahališča; preiti 

centralni marker in ko se nahajate vsaj 6 m od roba jahališča narediti “roll back” na desno in nadaljevati v 

nasprotni smeri brez da bi se ustavili.  

8.) Nadaljevati galop po prejšnji krožnici, brez da bi jo zaprli nadaljevati po dolgi strani jahališča; preiti 

centralni marker in ko se nahajate vsaj 6 m od roba jahališča narediti “sliding stop”. Narediti back vsaj 3 m.  

9.) Počakati, in dati vedeti, da je “pattern” zaključen. 

 

10.) Jahač mora sestopiti iz konja in pokazati sodniku brzdo. 

 

* Ko konj izvede “roll back” zato, da zamenja smer, je lahko v levem ali desnem galopu; ne glede pa mora 

biti v pravem galopu, po tem ko zamenja smer, ko je na drugi strani jahališča. 

 



PATTERN  9 
1.) Galopirati skozi center, preiti centralni marker in takoj po tem narediti “sliding stop”. Narediti “back” do 

centra ali vsaj 3 m. Počakati.  

2.) Narediti 4 “spin-e” na desno.  

3.) Narediti 4 in ¼ “spina” na levo, tako da konj gleda proti levi strani jahališča. Počakati.  

4.) Galop na levo roko, narediti majhen in počasen krog, nato dva velika in hitra na levo stran. Zamenjati roko 

(menjava galopa) na centru jahališča.  

5.) Narediti majhen in počasen krog nato dva velika in hitro vse na desno. Zamenjati roko (menjava galopa) 

na centru jahališča.  

6.) Začeti velik in hiter krog na levo, brez da bi ga zaprli nadaljujete po dolgi strani jahališča; ko preidete 

centralni marker in ste vsaj 6 m od roba jahališča narediti” roll back” na desno in nadaljevati v nasprotni 

smeri brez obotavljanja*.  

7.) Nadaljevati po prejšnji krožnici, brez da bi jo zaprli nadaljujete po dolgi strain jahališča; ko preidete 

centralni marker in ste vsaj 6 m od roba jahališča narediti “roll back” na levo in nadaljevati v nasprotni 

smeri brez obotavljanja*.  

8.) Nadaljevati po prejšnji krožnici, brez da bi jo zaprli nadaljujete po dolgi strani jahališča; ko preidete 

centralni marker in ste vsaj 6 m od roba jahališča narediti “sliding stop”.  

9.) Počakati, in dati vedeti, da je “pattern” zaključen. 

 

10.) Jahač mora sestopiti iz konja in pokazati sodniku brzdo. 

 

 

* Ko konj izvede “roll back” zato, da zamenja smer, je lahko v levem ali desnem galopu; ne glede pa mora 

biti v pravem galopu, po tem ko zamenja smer, ko je na drugi strani jahališča. 

 



PATTERN  10 
1.) Galiporati, preiti centralni marker in takoj po njem narediti sliding stop. Narediti back do centra ali vsaj 3 

m nazaj. Počakati.  

2.) Narediti 4 “spin-e” na desno.  

3.) Narediti 4 in ¼ “spina” na levo, tako da konj gleda proti levi strani jahališča. Počakati.  

4.) Galopirati na desno roko, narediti tri kroge na desno: prvega majhnega in počasi, druga dva velika in hitro. 

Zamenjati roko (menjava galopa) na centru jahališča.  

5.) Narediti tri kroge na levo: prvega majhnega in počasi, druga dva velika in hitro. Zamenjati roko (menjava 

galopa) na centru jahališča.  

6.) Začeti velik in hiter krog na desno, brez da bi ga zaprli nadaljujete po dolgi strain jahališča; ko preidete 

centralni marker in ste vsaj 6 m od roba jahališča narediti “roll back” na levo in nadaljevati v nasprotni 

smeri brez obotavljanja.  

7.) Nadaljevati po prejšnji krožnici, brez da bi jo zaprli nadaljujete po levi dolgi strani jahališča; ko preidete 

centralni marker in ste vsaj 6 m od roba jahališča narediti “roll back” na desno in nadaljevati v nasprotni 

smeri brez obotavljanja.  

8.) Nadaljevati po prejšnji krožnici, brez da bi jo zaprli nadaljevati po desni dolgi strani jahališča, ko preidete 

centralni marker in ste vsaj 6 m od roba jahališča narediti “sliding stop”.  

9.) Počakati, in dati vedeti, da je “pattern” zaključen. 

 

10.) Jahač mora sestopiti iz konja in pokazati sodniku brzdo. 

 



VI. RAZLAGA VAJ - FIGURE V REININGU 

1.) KROGI: To vajo začnemo v levem ali desnem galopu iz centra jahališča. Konja lahko v galop poženemo iz 

mesta ali iz koraka, tako da seveda lahko naredimo nekaj korakov naprej. Ta vaja vsebuje vedno tri kroge 

dva velika in hitra in enega majhnega in počasi v različnih zaporedjih, kot je določeno v vsakem patternu 

posebej. Variacija velikosti in hitrosti so osnovna zahteva za odlično izvedbo vaje. 

2.) MENJAVE GALOPA: Menjava galopa je zelo pomembna vaja reininga: sestoji iz menjave desnega v levi 

galop ali obratno, brez da bi prekinili samo gibanje. Menjavo se lahko izvede ko se menja roko; takrat ko 

preidete iz levega kroga v desni ali obratno, kot tudi na ravni liniji. Menjavo galopa moramo izvesti v enem 

taktu, simultano prednje noge in zadnje noge. 

3.) “SPIN”: Vaja spin sestoji iz rotacije konja za 360 okrog zadnje notranje noge. Zelo je pomembno, da konj 

izvaja to vajo tekoče in nepretrgoma brez postankov. 

4.) “STOP”: Je vaja, v kateri se konja požene v galop, v popolnoma naravni drži in z primerno kovanim konjem 

(konjeve zadnje noge so kovane z posebnimi gladkimi podkvicami izumljenimi od ameriških podkovskih 

kovačev posebej za reining, imenovanih "sliders"), naenkrat blokira zadnje noge in gre z njimi pod seboj, 

pri tem pa ostane lahek in v ravnotežju. Istočasno pa s prednjimi nogami ne prekine akcije nog ampak 

nadaljuje, kot bi galopiral. 

5.) “ROOL BACK” To je vaja ko se po končanem sliding stopu, konj sunkovito obrne na zadnjih nogah za 180 

stopinj in nepretrgoma nadaljuje galop v nasprotno smer, brez korakov v kasu ali postankov. 

6.) “BACK” To je vaja pri kateri mora konj hitro odstopati čim bolj v ravni liniji brez zastojev in v 

enakomernem ritmu. 

Moderen reining zahteva, da je vsak "go" (tako se poimenuje vsak start posameznika ali odjahanje “patterna”) 

harmonično povezan, da med vsako posamezno vajo ni neprimernih daljših zastojev ali grobih posredovanj na 

konja. Risba, ki jo riše jahač s konjem po jahališču mora biti simetričen in brez izpadov. Vajeti se uporabljajo 

izključno tako, da se naslanjajo na konjev vrat: ne smejo imeti kontakta na konjev gobec, ta mora namreč biti 

popolnoma svoboden. Jahačevi ukazi so posredovani izključno preko rahlega naslona s spuščenimi vajetmi in 

preko nog. Za dober rezultat je zelo pomembno, da se konj kaže voljan dela, vesel in sproščen, pozicija vratu 

mora biti popolnoma naravna, gibanje pa elegantno in sproščeno. Predvsem je pomembno, da je konj v vsakem 

trenutku popolnoma pod kontrolo: to je osnovnega pomena pri Reiningu in termin ki to nakazuje, v nerodnem, 

ampak pomembnem prevodu je "voziti med vajetmi". 

 


