
Vsebina sprejemnega izpita – Inštruktor jahanja – asistent 

 

 

1. del: Jahanje dresurne naloge E/A 
 

Zahteve:  
Jahanje v vseh treh hodih, izvedba enostavnih vaj – serpentine, veliki krog, menjava, prehodi 

med hodi, stoj. 

Maneža 20 x 40 m, nalogo jahajo hkrati 2-4 jahači, jaha se po nareku. 

 

Ocenjuje se: 
Harmonična predstavitev para jahač – konj, pravilna in natančna izvedba vaj in tekoča 

izvedba prehodov, pravilnost seda in učinkovitost jahačevega delovanja. Ocenjuje se z oceno 

1-10 (pozitivna ocena je 6). 

 

Odtegljaji:  

1. napaka: -0,2 točke 

2. napaka: - 0,4 točke 

3. napaka, padec ali prestop robov maneže z vsemi 4 nogami: izključitev 

 

Oprema:  
Dovoljena oprema v skladu s pravili KZS. Jahač mora biti urejen (tekmovalna oprema ni 

obvezna), obvezna je uporaba jahalne čelade. 

 

 

2. del: Jahanje prek kavalet in manjših skokov 
 

Zahteve: 
Skupina 2-4 jahačev jaha v maneži in izvaja vaje po navodilih komisije. Jahači morajo 

obvladati vse vrste seda in jahati prek kavalet in manjših skokov v kasu in galopu. 

Primer: prehod v kasu prek kavalet na razdalji ca. 1.30m, skok višine do 80 cm iz kasa, in-out 

iz kasa (višina do 80 cm, prvi element križ), skok višine do 80 cm iz galopa. 

 

Ocenjuje se: 
Harmonična predstavitev para jahač – konj, pravilna in tekoča izvedba prehodov, pravilnost 

različnih vrst seda in učinkovitost jahačevega delovanja, primernost jahačevih reakcij pri 

prehodu prek kavalet in skokov. Ocenjuje se z oceno 1-10 (pozitivna ocena je 6). 

 

Oprema:  
Dovoljena oprema v skladu s pravili KZS. Jahač mora biti urejen (tekmovalna oprema ni 

obvezna), obvezna je uporaba jahalne čelade. 

 

 



Dresurna naloga: 

 
Skupina vstopi v manežo v koraku, eden za drugim, na desno roko 

 
A na desno na srednjo linijo (od kratke steze proti sodnikom) – prvi jahač pred A, ostali 

se enakomerno razporedijo levo od njega. Ko vsak od jahačev doseže linijo E-B – stoj 

– pozdrav (zdaj) 

Nadaljuj naravnost do steze, prvi krene desni jahač, ostali mu sledijo v vzporedni 

liniji, v razmaku ene konjske dolžine. 

 

C   na desno 

 

M-F   delovni kas (zdaj) 

 

A-C serpentina s tremi zavoji, lahki kas z menjavo noge na prehodu srednje linije, na koncu 

desno 

 

C-M   sedeči kas 

 

B-E   (na sredi dolge steze) pol velikega kroga 

 

E-B-E-B delovni galop (zdaj) – 1,5 velikega kroga 

 

B   delovni kas – naravnost 

 

F-K   (na kratki stezi) srednji korak 

 

K-X-M   menjava po diagonali 

 

M-H   (na kratki stezi) delovni kas 

 

E-B    (na sredi dolge steze) pol velikega kroga 

 

B-E-B   delovni galop (zdaj) 

 

B   naravnost 

 

M-H   (na kratki stezi) delovni kas 

 

E   na levo (zdaj) 

 

B   na desno (zdaj) 

 

A na desno na srednjo linijo (od kratke steze proti sodnikom) – prvi jahač pred A, ostali 

se enakomerno razporedijo levo od njega. Ko vsak od jahačev doseže linijo E-B – stoj 

– pozdrav (zdaj) 

Zapusti manežo na dolgih vajetih. 

 

Ukaz (zdaj) pomeni, da vsi jahači v skupini pričnejo hkrati izvajati vajo (eden za drugim ali 

eden ob drugem) – po nareku. Nalogo lahko narekuje mentor, prvi jahač v skupini ali kdo 

drug. 


