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PRIPOROČILA ORGANIZATORJEM TEKMOVANJ V DRESURNEM JAHANJU 
 
 
IZVEDBA TEKMOVANJA 

- Organizator je pri UE (upravna enota) dolžan pridobiti soglasje za izvedbo 
tekmovanja. 

- Organizator je dolžan vsaj 1 mesec pred začetkom tekmovanja na KZS poslati vabilo 
v potrditev. 

- Vabilo mora vsebovati: 
• kraj, datum in uro pričetka tekmovanja, 
• razpisane naloge, 
• opis tekmovalnega in ogrevalnega prostora, 
• sodniški zbor in drugo strokovno osebje, 
• preiskave in cepljenja, ki so potrebna za udeležbo konj na tekmovanju, 
• kontaktno osebo, 
• rok prijav, 
• štartnine, 
• namestitev konj. 

- KZS potrjeno vabilo objavi na svoji spletni strani. 
- Organizator mora ves čas tekmovanja upoštevati določila Propozicij za dresurno 

jahanje in FEI za tekoče leto. 

 
TEKMOVALNI PROSTOR 
 

- Zagotovljen tekmovalni in ogrevalni prostor s primerno podlago (mivka ali pesek). 
- Tekmovalni prostor mora biti velik 60 x 20 m, ali 40 x 20 m, ogrevalni prostor naj bi bil 

enake velikosti ali večji. 
- Tekmovalni prostor mora biti ograjen z ograjico do višine največ 0,30 m in z 

možnostjo premikanja ograje pri vhodu na A; vhod mora biti širok najmanj 2 m. 
- Za tekme za kvalifikacije za Pokal Slovenije, za finale Pokala in za državno prvenstvo 

mora biti enaka podlaga na ogrevalnem in na tekmovalnem prostoru. 
- Zagotovljene sodniške hišice ali drug pokrit in dvignjen prostor za sodnike. 
- Črke  stojijo cca. 0,50 m od ograje in morajo biti jasno označene. 
- Ogrevalni prostor je priporočljivo označiti š črkami. 
- Namestitev sodnikov  (najmanj 3 m in največ 5 m od ograjice na zunanjem jahališču, 

v dvorani lahko 2 m).  
- V primeru 3 sodnikov sedita dva sodnika ob kratki stezi; razpored sodnikov po črkah 

H-C-B ali M-C-E, v izjemnih primerih, če res ni mogoče drugače, tudi H-C-M. 
- Sodniški mesti na H in M morata biti postavljeni na kratki stezi in 2,5 m oddaljeni od 

zunanjega roba dolge steze jahališča. 
- Sodnik na C mora imeti zvonec in štoparico. 
- Sodniška hišica . Za vsakega sodnika mora biti predvidena posebna hišica/kabina ali 

podij 0,50 m dvignjen od tal, zaščiten pred vremenskimi pogoji in s pregledom nad 
celotnim tekmovalnim prostorom. 

- Hišica / podij mora biti dovolj velika za namestitev dveh oseb, v vsaki tribuni vsaj 1 
miza in 2 stola. 

- Hišici, postavljeni na E in B morata biti opremljeni s stranskimi okni. 
- Odmor cca. 10 minut je potrebno predvideti po vsakih 8 do 10 tekmovalcih, da se 

lahko uredi tekmovalni prostor. 
- Zagotoviti pokrit in z elektriko opremljen prostor za računalniško vodenje podatkov, s 

panojem ali  z ekranom za rezultate. 
- Zagotoviti pokrit in z elektriko opremljen prostor za ozvočenje – jakost zvoka ne sme 

motiti konj. 
- Zagotoviti prostor za napovedovalca. 
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- Zagotoviti prostor za pobiranje štartnin in hranjenje ID-jev. 
- Organizator je dolžan preveriti ID-je, preden jih preda v hranjenje. 
- Zdravniško reševalno službo v skladu z zahtevami Upravne enote. 
- Veterinarsko službo v skladu z zahtevami Upravne enote. 

 
 

DRESURNI ARENI 
 

 
 

SODNIKI, STEVARDI 
 

- V skladu z določili 6. in 7. člena Propozicij za tekmovanja v dresurnem jahanju. 
- Organizator je dolžan zagotoviti usposobljene zapisnikarje in osebje za povezavo 

med sodniki in računalniško službo. 
- Vsi delegirani sodniki in stevardi morajo biti licencirani za tekoče leto in so objavljeni 

na spletni strani KZS. 
- Sodniški zbor izbere organizator v sodelovanju s Komisijo za razpored sodnikov pri 

Zboru sodnikov KZS. 
- Izbrani sodniški zbor in predsednik sodniškega zbora morajo biti objavljeni na vabilu 

za tekmo. 
- Predsednik sodniškega zbora določi razpored sodnikov po nalogah in pozicijah. 
- Na DP in na finalu pokala je obvezna prisotnost stevarda. Stevardu je potrebno 

zagotoviti zadostno število rokavic za 1x uporabo  za pregled uzdanja. 
- Organizator mora poskrbeti za plačilo strokovnim osebam (sodniki, stevard, 

računalniška obdelava, ozvočenje, napovedovalec, zdravniška sužba).  



3 

 

- KZS za glavnega sodnika na pokalnih tekmah (sobota in nedelja) organizatorju 
povrne sodniško takso. 

- Predsednik sodniškega zbora je dolžan napisati sodniško poročilo in ga posredovati 
na KZS in organizatorju. 

- Organizator je dolžan poskrbeti za kavo, brezalkoholno pijačo in po možnosti lahke 
prigrizke za strokovno osebje (lahko tudi za tekmovalce in gledalce). 

 
 
NAMESTITEV KONJ 
 

- Na enodnevnih tekmah zagotoviti pred vremenskimi vplivi zaščitene priveze konj. 
- Zagotoviti pitno vodo za konje. 
- Zagotoviti podkovsko službo. 
- Na večdnevnih turnirjih mora organizator preskrbeti bokse za namestitev konj. 
- Naročila za najem boksov in najem ureja organizator razpisanega tekmovanja. 
- Dosledno upoštevati pravila kodeksa FEI (vse v dobro konja). 

 
 
ŠTARTNE LISTE 
 

- Na štartnih listah označiti čas pričetka tekmovanja in po možnosti čas štarta za 
vsakega posameznega tekmovalca. 

- Čas podelitve nagrad plasiranim tekmovalcem. 
- Število plasiranih tekmovalcev. Plasirani tekmovalci se morajo udeležiti podelitve 

nagrad in sicer na konjih,  s katerimi so se plasirali. Izjeme so možne le z dovoljenjem 
sodniškega zbora. 

- Pri podelitvah upoštevati prilogo (protokol podelitve) iz Propozicij za tekmovanje v 
dresurnem jahanju. 

 
 
 

REZULTATI 
 

- Poskrbeti za sprotno objavo rezultatov po zvočniku in na panoju ali monitorju. 
- Po koncu tekmovanja poskrbeti za objavo rezultatov na spletni strani KZS. 

 
 
ODPOVED TEKMOVANJA 
 

- V primeru odpovedi tekmovanja je organizator takoj po sprejetju odločitve dolžan na 
ustrezen način obvestiti vse prijavljene tekmovalce in vse strokovno osebje. 


