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PRIPOROČILA ORGANIZATORJEM TEKMOVANJ 

V PRESKAKOVANJU ZAPREK  
 
 
Organizator je dolžan zagotoviti: 
- primeren tekmovalni in ogrevalni prostor (trava ali pesek) 
- zadovoljivo število primernih zaprek 
- elektronsko merjenje časa in ozvočenje 
- sodniško tribuno s potrebno opremo: mize, stoli, kopirni stroj, prostor za računalniško vodenje podatkov 
- reševalno vozilo kot je določeno s strani Upravne enote (KZS priporoča prisotnost reševalnega vozila na 
prizorišču) 
- dežurnega veterinarja in kovača 

 
SODNIKI, STEVARDI 
Vsi delegirani sodniki in stevardi morajo biti licencirani za tekoče leto. 
O izboru sodniškega zbora za tekmovanje odloča Komisiji za razpored sodnikov pri Zboru sodnikov KZS 
Organizator tekmovanja s seznama licenciranih sodnikov za tekoče leto, ki je objavljena na spletni strani 
KZS, izbere sodnike (razen enega, ki ga delegira Komisija) in jih predlaga v potrditev. V kolikor predlagani 
sodniki ne kandidirajo za sojenje, za katero jih je predlagal organizator,  sodniški zbor določi Komisija.  
Sestava Sodniški zbora:  
CSNC : 2 sodnika 
CSN* do CSN***: 3 sodniki,  od katerih je eden v ogrevalnem prostoru  
Na pokalnih tekmah opravlja funkcijo delegata glavni sodnik in za čas tekme z velikim vodnim jarkom  je 
organizator dolžan zagotoviti licenciranega sodnika za pisanje zapisnika. 
Na DP so obvezni 4 sodniki in stevard, katere določi Komisija.  
Na večdnevnih turnirjih  se priporočajo 4 sodniki  (oz. 3 sodniki in en stevard). 
Organizator je dolžan sodnikom za opravljeno delo za vsak dan takoj po končanem tekmovanju izplačati 
sodniško  takso po ceniku, veljavnem  za tekoče leto.  
KZS za glavnega sodnika na pokalnih tekmah (sobota in nedelja) organizatorju povrne sodniško takso.  
Za vsa tekmovanja, kjer ni delegata, je dolžan napisati sodniško poročilo predsednik sodniškega zbora 
(glavni sodnik). 

 
DELEGAT                                                                       
Delegat, katerega določi Komisija, je obvezno prisoten samo na DP in DP za mlade konje.  
Za opravljeno delo KZS izplača delegatom sodniško takso po ceniku, veljavnem  za tekoče leto. 
 
OBLIKOVALEC PARKURJA  
Predlaga ga organizator in potrdi Komisija. 
Oblikovalci parkurja morajo biti licencirani. V kolikor so to tujci, se priporoča, da so na listi oblikovalcev 
FEI. 
Za DP oblikovalca določi Komisija. 
Organizator je dolžan oblikovalcem  izplačati takso po veljavnem ceniku oziroma dogovoru. 
 
RAČUNALNIŠKO VODENJE in MERJENJE ČASA 
Računalniško vodenja podatkov in merjenje časa na tekmovanjih poteka po enotnem programu z osebjem, 
licenciranim  s strani KZS. 
 



TEKMOVALNI PROSTOR 
 Organizator tekmovanja mora razpolagati s primernim tekmovalnim in ogrevalnim prostorom primernih 
dimenzij in s primerno podlago-trava  ali pesek. 
Tekmovalni prostori, ki niso v evidenci KZS ali so bili prenovljeni, morajo biti najkasneje 1 mesec  
pred tekmovanjem pregledani in ocenjeni s strani osebe, ki jo določi SS za preskakovanje ovir. 
 
ZAPREKE, JARKI   
CSNC: najmanj 15 kompletnih zaprek in 2 kompletni zapreki za ogrevalni prostor. Dovoljena najmanjša 
širina drogov je 3m. Dovoljena polnila: ograjice, zidovi, deske itd. 
CSN* ali več**: najmanj 20 kompletnih zaprek in 2 za ogrevalni prostor. Širina drogov 3,5m, dovoljene so 
največ 3 ožje zapreke. Na CSN* mali vodni jarek, na CSN** ali več tudi veliki vodni jarek.  Najmanj za 
polovico zaprek polnila: ograjice, zidovi, deske itd. 
Luknje za držala (kline) na stojalih ali bočnih zaklonih morajo biti najmanj 20 cm od tal, od 8o cm dalje 
morajo imeti biti luknje za držala navrtane na 5cm. 
Za delo v parkurju mora biti zagotovljenih najmanj 5 oseb, po možnosti osebe, ki so za to  kvalificirane. 
Varnostna držala v parkurju in ogrevalnem prostoru so obvezna na zadnjem drogu širinskih ovir. 
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 specificirana.  
Vodni jarek: voda mora biti do roba, preproga na doskoku  pritrjena.  
Parkur mora biti zaprt, dovoljen je labirint. 
V kolikor organizator ni poskrbel za varnostna držala ali teren ni primeren, se tekmovanje v nobenem 
primeru ne more izvesti.  

 
OGREVALNI PROSTOR 
Zapreke v ogrevalnem prostoru  morajo biti dobre in oddaljene med seboj vsaj 5 m. 
Največja višina in širina zaprek v ogrevalnem prostoru je največ 10 cm več kot je višina tekme, za katero  
se ogreva. 
V ogrevalnem prostoru je obvezen prostor za sodnika (stol, dežnik). Sodnik v ogrevalnem prostoru ureja 
vse nepravilnosti in sprejema pisne pritožbe. 
Ogrevalni prostor mora biti obvezno od gledalcev (linija vhoda v parkur) ločen z dvojno varnostno ograjo.  
V kolikor je teren  trd, naj se prostor pred in po skoku posuje (pesek, mivka, žaganje). 
Na tekmovanjih, kjer je veliko število tekmovalcev, predvsem v nižjih  kategorijah, se priporoča   
organizatorjem, da imajo (v kolikor je mogoče) za ogrevanje dva ogrevalna prostora ali vsaj prostor, kjer 
lahko tekmovalci po končanem tekmovanju ohlajajo konje in tako ne motijo tistih, ki se pripravljajo na       
tekmovanje. 
Skice zaprek, katere je dovoljeno postavljati v padoku (bodo objavljene skupaj s propozicijami),  morajo 
biti razobešene na vidnem mestu v ogrevalnem prostoru.  
 
NAMESTITEV KONJ 
Boksi - za dvo ali večdnevne tekme.  
Na večdnevnih turnirjih mora organizator preskrbeti bokse  za vse, ki jih naročijo, vendar samo v 
slučaju, da je naročil dovolj ( najmanj 12). 
Naročila, vplačila, najem itd ureja KLUB ORGANIZATOR RAZPISANEGA T EKMOVANJA. 
 
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. 
 
ELEKTRONSKO MERJENJE je obvezno na turnirjih CSN* ali več *. 
 



PRIČETEK  TEKMOVANJA  mora biti naveden v vabilu organizatorja (tekma se ne sme pričeti prej),  
ostale tekme si sledijo v razmaku do največ l,5 ure. Odmori med tekmami naj bodo čim krajši in 
prestavljanja zaprek čim manj. 
Pričetek vsake naslednje tekme se objavi ob koncu prejšnje. Tekma se lahko prične tudi  takoj po ogledu 
parkurja.  
 
 
 

ODPOVED TEKMOVANJA  
Tekmovalni klubi-člani KZS so dolžni letno organizirati najmanj eno tekmovanje v katerikoli disciplini (če 
organizirajo tekmo C kategorije, morajo organizirati najmanj 2) in so s tem  oproščeni plačila takse za 
neorganizacijo tekmovanja. 
Organizator ima možnost zaradi vremenskih pogojev tekmovanje odpovedati, kar mora storiti najkasneje na 
predvečer tekmovanja in obvestiti prijavljene, v nasprotnem primeru tekmovanje mora biti izvedeno. 
 
PROTOKOL  PODELITVE NAGRAD NA TEKMOVANJIH 
- Načeloma se morajo nagrajeni tekmovalci udeležiti podelitve nagrad in sicer na konjih, s katerimi so se 
plasirali. Izjeme so možne le z dovoljenjem sodniškega zbora. 
V primeru, da se nagrajeni tekmovalec brez opravičljivega razloga ne udeleži podelitve, lahko sodniški zbor 
po lastni presoji zadrži njegovo nagrado. V ta namen mora organizator vnaprej objaviti, koliko tekmovalcev 
se mora udeležiti podelitve. V primeru, da to ni objavljeno, se morajo podelitve udeležiti vsi plasirani 
tekmovalci. 
- Napovedovalec objavi točen čas podeljevanja nagrad in če so rezultati že znani in potrjeni s strani 
sodniškega zbora, razglasi vse plasirane tekmovalce. V primeru, da rezultati še niso znani in potrjeni, jih 
razglasi  takoj, ko je to mogoče. 
- Organizator poskrbi, da je prostor, kjer se bodo podeljevale nagrade, primerno izpraznjen. 
- Zaželjeno je, da ima organizator pripravljeno primerno glasbo za čas, ko konji prihajajo na podelitev. 
- Konji se postavijo v bližino mesta, kjer bo potekala podelitev (po možnosti tako, kot so uvrščeni). 
- Medtem, ko konji prihajajo na prostor za podelitev, vodja ceremoniala popelje vse, ki bodo podeljevali 
nagrade in druge udeležence na prostor za podeljevanje. 
- Častne in praktične nagrade so razstavljene na mizi v bližini, kjer bo razglasitev potekala. 
- Podeljevanje poteka tako, da napovedovalec pokliče najprej zmagovalca, ki pride do mesta, kamor se 
postavi sodnik. Najprej se tekmovalcu podeli rozeta, ki jo podeli sodnik, ki je v tej tekmi "zvonil". Pri  
podelitvi pomaga oseba, ki ima rozete na pladnju in tudi ve, kako se podeljujejo po barvah. Nato 
predstavnik organizacijskega odbora ali predstavnik KZS podeli pokale. Pomaga mu oseba, ki je za to 
zadolžena. 
- Denarne nagrade podeli sponzor tekme, če ga ni pa ena od oseb, naštetih v prejšnji alineji. Pomaga mu 
oseba, ki je za to zadolžena. 
- Ko zmagovalec prejme rozeto, pokal itd,  napovedovalec pokliče drugo uvrščenega itd.  
- Vsi uvrščeni konji počakajo v vrsti, kot so bili poklicani. 
- Vsi, ki pri podelitvi sodelujejo, gredo nazaj na mesto, kamor jih je že na začetku razvrstil vodja 
ceremoniala in tam počakajo, da tekmovalci odjahajo častni krog. 
Po zaključku čestitanja sledi častni krog ob udarni glasbi, zmagovalec napravi še en časten krog in zapusti 
parkur preko sredinske linije  
,     
Potek podelitev na DP in DP mladi konji: 
Rozete v ogrevalni maneži (tudi pregrinjala, če se ta podeljujejo) 
Podeljevalci  se razvrstijo  ob delu jahališča predvidenem za podelitev 
Glasba  – marš ali kaj podobnega-igrati prične, ko stevard dvigne roko 
Vstop konjev: stevard vodi prvega, ostala dva se razvrstita za prvim (isto velja za ekipe) 
Zmagovalec spredaj, drugi desno in tretji levo za prvim oba pomaknjena nekoliko nazaj 
Ko so konji razvrščeni, stevard zapusti parkur 
Napovedovalec razglasi zmagovalca (ime tekmovalca, konja, klub ). Za mlade konje ime konja z vsemi  
podatki in nato ime tekmovalca. 



Ploskanje 
Napovedovalec napove himno in sledi himna - himne na DP mladi konji ni 
Podeljevalci se obrnejo proti zastavi (če je), drugače v desno. 
Zmagovalcu se čestita v naslednjem vrstnem redu: 
predsednik sodniškega zbora 
predstavnik  KZS podeli medalje 
?? podeli pokal zmagovalcu 
??  preda denarne nagrade,  kjer so razpisane 
Sledi napoved drugo in tretje plasiranega konja in isti protokol za podelitev 
Po zaključku čestitanja sledi častni krog ob udarni glasbi, zmagovalec napravi še en časten krog in zapusti 
parkur preko sredinske linije  
Podeljevalci smejo zapustiti prostor šele ko ga zapusti zmagovalec. 
 
 
 
 

ZAVAROVANJE PRIREDITEV   
Klubom organizatorjem prireditev se priporoča zavarovati prireditev.  
 


