
Člen 957: PREGLED KAZNI ZA TEKMO C- STOŽCI: 
Člen: 957 959 

Kazni: Tekma na točke: Tekma na čas: 
Start: 
Start in prehod preko ovire pred znakom zvonca (člen: 
956.1.3) 

10 točk in 
ponoven start 

10 sekund in 
ponoven start 

Tekmovalec ne starta v 60 sekundah po znaku zvonca 
(člen: 956.1) 

5 točk 5 sekund 

Tekmovalec ne gre skozi štartno oziroma ciljno linijo (člen: 
956.1.1 /9564.1.9) 

Izključitev 
 

Nepopolna predstavitev: 
Na vozu ni luči ali odsevnikov (člen: 918.2)* 

Največ 5 točk Največ 5 točk 

Brez jermena za vzratno vožnjo, če ni zavor (člen: 
918.1.3)* 

10 točk 10 sekund 

Tekmovalec vstopi v tekmovalni prostor brez pokrivala, 
suknjiča, rokavic ali predpasnika (člen:917.5)* 

5 točk 5 točk 

Sovoznik vstopi v tekmovalni prostor brez pokrivala, 
suknjiča ali rokavic (člen: 917.5)* 

5 točk 5 točk 

Vožnja brez biča v tekmovalnem prostoru (člen: 917.3) 10 točk 10 sekund 
Tekmovalec odloži ali izgubi bič (člen: 917.3) 10 točk 10 sekund 
Rušenje ene ali obeh žogic na oviri (člen: 956.1.6) 3 točke 3 sekunde 
Rušenje elementa sestavljene ovire (člen:956.1.6) 3 točke 3 sekunde 
Rušenje katerega koli dela ovire, ki je že prevožena (člen: 
956.2.3) 

3 točke 3 sekunde 

Če je porušen kateri koli del ovire, ki jo mora tekmovalec še 
prevoziti, se zvoni za ponovno postavitev ovire 
(člen:956.2.4) 

3 točke in dodatek 
10 sekund 

3 sekunde in 
dodatek 10 

sekund 
Prehod preko ovire ki ni v vrstnem redu (člen:956.2.2) Izključitev 
Ponovna postavitev ovire ali katerega koli dela sestavljene 
ovire (člen: 956.3.3) 

3 točke in dodatek 
10 sekund 

3 sekunde in 
dodatek 10 

sekund 
Neposlušnosti (člen: 956.7.3) 
1. primer 

5 točk 5 sekund 

2. primer 10 točk 10 sekund 
3. primer Izključitev 
Sestop tekmovalca (člen: 956.5.1) 20 točk 20 sekund 
Sestop sovoznika (člen:956.5.2) 
1. primer  

5 točk 5 sekund 

2. primer  10 točk 10 sekund 
3. primer  Izključitev 
Posredovanje sovoznika; če sovoznik upravlja z vajeti, 
zavoro ali uporablja bič preden tekmovalec prečka ciljno 
linijo (člen: 926.2.1) 

20 točk 20 sekund 

Če sovoznik ne sedi na določenem mestu (člen: 926.2.1), 
razen sestop  

izključitev 

Če sovoznik govori tekmovalcu med vožnjo (člen: 926.2.1; 
izjema člen 926.2.1 - zvonec) 

izključitev 

Sovoznik na kakršen koli način kaže tekmovalcu progo 
(člen: 926.1 in 956.1.8) 

Izključitev 

Nedovoljena zunanja pomoč (člen: 926) Izključitev 
Prevrnjen voz (člen 918.1.11) Izključitev 
Prekoračitev dovoljenega časa (člen: 956.8.7) 0,5 točke/sek 

(ročno) 
0,005 točke/ 

1/100 sek 
(elektronsko) 

0,5 sekunde za 
sekundo 

Prekoračitev maksimalnega časa (člen: 956.8.4) Izključitev 
Nadaljevanje pred drugim znakom zvonca (člen: 956.2.5) Izključitev 
Sovoznik vodi konje skozi oviro (člen: 926.3.5) 20 točk 20 sekund 
Kršeje pravil o oglaševanju (913.2) 20  točk 20 sekund 
Opombe: 
Napake z označene z zvezdico (*) veljajo le za kategorijo S! Za kategorijo M veljajo splošne propozicije! 
Prečrtane napake (xxxxx) se ne upoštevajo!  


