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Predgovor
Ta zbirka uradnih opredelitev pojmov, pravil in odobrenih informacij je namenjena reji islandskih
konj po vsem svetu.
Že ko se je pred kakšnimi tisoč leti na Islandiji naselilo prvo ljudstvo s svojimi konji, so bili konji
izbrani. Ko so čolni odpluli proti Islandiji, je ubralo rejsko politiko, ki je nastala zaradi potreb: le
najboljši konji so bili dovolj dobri. Življenjski pogoji za ljudi in konje na Islandiji so bili vseskozi v
veliki meri odgovorni za nadaljnjo selekcijo. V zadnjem stoletju se je človek vse bolj vpletal vanjo.
Danes vemo za ocenjevanja plemenskih konjev, ki so starejša od 50 let. Na Islandiji se je
vzpostavil svojstven sistem ocenjevanja, ki je odtlej služil kot zgled rejcem drugih konjskih pasem.
Ta sistem ocenjevanja se je neprestano razvijal. Rezultat tega razvoja je pred vami, lahko pa ga
vidite tudi povsod tam, kjer ljudje uživajo življenje v družbi islandskega konja.
FEIF je bila ustanovljena leta 1969. Leta 1986 je Marit Jonsson (nekdanja predsednica FEIF) v
sodelovanju s tedanjim islandskim državnim svetovalcem za konjerejo Gunnarjem Bjarnasonom
natančno opisala sistem ocenjevanja islandskih plemenskih konjev FEIF ter rejske standarde.
Nekaj let zatem je Kristinn Hugason, nekdanja državna svetovalka za konjerejo na Islandiji,
začela pisati prvo knjižno različico islandskega pravilnika o rejskih razstavah in točkovnik za
različne lastnosti, ki sta bila končana leta 1992. Sočasno s tema publikacijama se je zanimanje za
rejo islandskih konj neverjetno hitro širilo po svetu. Do neke mere je ta razmah pripomogel k
temu, da so mnoge države članice FEIF sklenile podpreti cilj, da bi za ocenjevanje reje islandskih
konj uporabljali enoten sistem.
Leta 1994 sta FEIF in Islandija podpisali skupno deklaracijo o reji islandskih konj, ki Islandijo
priznava kot državo porekla islandskega konja. Ta deklaracija zagotavlja, da si bo drugih 18
držav članic FEIF v čim večji meri prizadevalo slediti islandskemu zgledu pri vseh stvareh, ki
zadevajo rejo ter uporabo konja.
V zadnjih letih Islandija pri domači reji konja v ospredje postavlja predvsem kakovost. Čas, v
katerem to delo poteka, zelo dobro sovpada z željami FEIF po nadaljnjem razvoju rejske politike v
mednarodnem okolju. V teh letih je prišlo do plodnega sodelovanja med FEIF in Víkingurjem
Gunnarssonom, nekdanjim rejskim vodjo FEIF, ter Ágústom Sigurðssonom, sedanjim islandskim
državnim svetovalcem za konjerejo. Tudi člani rejskih delovnih skupin FEIF so bili vsa ta leta
pripravljeni vložiti veliko časa in strokovnega znanja v pripravljanje FIZO. Vsi s tihim upanjem, da
bo ta pravilnik dosegel skupen cilj držav članic FEIF, in sicer vzpostavitev enotnega sistema za
ocenjevanje reje za vse islandske konje, ki bo najboljši na svetu. To je tudi najmanj, kar si
islandski konj zasluži.
Jens Otto Veje
Upernavik, Grenlandija, junija 2002
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ODDELEK
I
Pravila, zapisana v Pravilniku o reji islandskih konj (FIZO), in vedenje vseh oseb in pravnih
subjektov, ki so v stiku z islandskimi konji, morajo biti v skladu s Kodeksom ravnanja Mednarodne
konjeniške zveze (FEI). Ta kodeks je bil pripravljen za športne konje. Vključevati mora vse rejske
prireditve, kot tudi splošno ravnanje s plemenskimi konji.
Kodeks ravnanja
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1. Pri vseh konjeniških športih mora biti konj na prvem mestu.
2. Dobro počutje konja je pomembnejše od zahtev rejcev, trenerjev, jahačev, lastnikov, trgovcev,
organizatorjev, sponzorjev ali uradnikov.
3. Vsakršno ravnanje s konjem in veterinarska oskrba morata zagotavljati njegovo zdravje in
dobro počutje.
4. Vedno se spodbujajo in vzdržujejo najvišji standardi prehrane, zdravja, higiene in varnosti.
5. Med prevozom je treba zagotoviti ustrezno prezračevanje, krmljenje, napajanje in ohranjanje
zdravega okolja.
6. Poudarjati je treba krepitev izobraževanja na področju treniranja in konjeniških praks ter
spodbujanje znanstvenega študija zdravstvenega varstva konj.
7. V prid konja se posebno pozornost posveča pripravljenosti in sposobnosti jahača.
8. Vse metode jahanja in treniranja morajo upoštevati, da je konj živo bitje, in ne smejo vključevati
nobene tehnike, ki jo FEI pojmuje kot zlorabo.
9. Nacionalne zveze bi morale vzpostaviti ustrezen nadzor, ki bi zagotovil, da vsi ljudje in organi v
njihovi pristojnosti spoštujejo dobro počutje konja.
10. Državne in mednarodne pravilnike in predpise na področju konjeniškega športa, ki zadevajo
zdravstveno varstvo in dobro počutje konj, je treba spoštovati ne le med državnimi in
mednarodnimi dogodki, temveč tudi pri treningu. Da bi zagotovili tovrstno dobro počutje, se
pravilniki in predpisi o tekmovanjih stalno pregledujejo.
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Ta kodeks ravnanja temelji na Kodeksu ravnanja Mednarodne konjeniške zveze (FEI). FEI je
vodilno mednarodno telo na področju konjeniškega športa in jo priznava tudi Mednarodni
olimpijski komite. Gre za organizacijo, ki določa pravila in predpise za izvedbo mednarodnih
konjeniških dogodkov v preskakovanju zaprek, dresuri, spretnostnem jahanju, vožnji z vprego,
voltažiranju in vzdržljivostnem jahanju. To vključuje tudi nadzorovanje in vzdrževanje
zdravstvenega varstva in dobrega počutja konj, ki sodelujejo na dogodkih, ter spoštovanje
konjeniških načel.

ODDELEK
II
Uradne opredelitve pojmov
Poglavje
1 Rejski standardi
1. izdaja 1980. 1. sprememba 2000, 2. sprememba 2002.
Del
1 Opis pasme islandskega konja
Poreklo Pasma islandski konj izvira z Islandije, kjer so jo od poselitve otoka okoli leta 900 vzrejali
ob odsotnosti vsakršnega znanega vnosa tujega genetskega materiala. Domneva se, da so
danes njeni najbližji sorodniki domače konjske pasme iz Skandinavije in z britanskih otokov.
Islandski konj je čistokrvna žival, vsem potomcem je mogoče slediti do Islandije.
Velikost Višina islandskega konja je običajno od 125 do 145 cm, merjeno s palico na najvišji
točki vihra. Povprečna velikost kobil je 136 cm in žrebcev 138 cm. Popolnoma odrasel islandski
konj tehta okoli 300 do 400 kg.
Barve Opaziti je mogoče večino barv in znamenj, ki se pojavljajo pri konjih. Prevladujoče barve
so kostanjevo rjava, črna in lisičja, vendar pa sta pogosti tudi siva in lisasta. Pri pasmi islandski
konj lahko najdemo nad sto barvnih različic.
Postava Postava je lahko zelo različna, vendar pa je tipičen islandski konj pravokotne in čvrste
oblike. Za pasmo je značilen padajoč oziroma spuščajoč se križ, dolga, gosta griva in rep ter
gosta zaščitna dlaka pozimi.
Zmogljivost Islandski konj je jahalni konj. Njegovi hodi so edinstveni in skoraj vsi islandski konji
znajo poleg hoje, kasa, galopa tudi tölt Mnogi konji imajo dodaten, zelo hiter hod, ki ga
imenujemo (leteči) pas. Kot jahalni konj je neverjetno vsestranski: za sposobnega in voljnega se
izkaže tako pri rekreativni ježi kot tudi pri športnih tekmovanjih, primeren je za odrasle in otroke.
Je žilav, samostojen, a vendar družaben in netežaven, samozavesten in vzdržljiv.
Življenjska doba Konj odrašča počasi in je običajno popolnoma zrel šele pri šestih ali sedmih
letih. Njegovo aktivno življenje je dolgo (neredko 25-30 let).
Zdravje Splošno zdravje islandskega konja je zelo dobro. Plodnost je visoka in oba spola sta se
zmožna razmnoževati do 25. ali 27. leta.
Del
2 Rejski cilji – Idealen konj
(prevod islandskega izvirnika, ki ga je izdal Bændasamtök Íslands leta 2002)
Splošni rejski cilji
Zdravje, plodnost, življenjska doba
Uradni rejski cilj je vzgojiti zdravega, plodnega in trpežnega konja – robustnega
islandskega konja.
Barve

Uradni rejski cilj je ohraniti vse različice barv dlake, ki se pojavljajo pri pasmi.

Velikost

Uradni rejski cilj dovoljuje občutna nihanja v velikosti. Priljubljeni razpon velikosti je od
135 do 145 cm, merjeno s palico.

Specifični rejski cilji

Postava na splošno
Splošen cilj je vzgojiti lahkotne islandske konje s poudarkom na moči, prožnosti in mišičastem
telesu. Postava naj bi omogočala izjemne hode in naravno dobro držo glave ter odražala druge
vidike, ki so splošno sprejeti kot estetski.
Postava natančneje:
Glava Zelo lepa, skladna glava. Lepa, ozka ušesa, dobro nastavljena in ne preveč odprta. Velike,
odprte in iskre oči z lepo strukturo kosti ob očesu. Lepa koža in dlaka. Lahke čeljusti, dobro
razmaknjene. Raven profil nosa in široko odprte nozdrvi. Ponosna glava.
Vrat, viher & ramena
Dolgo, visoko nasajen in zelo eleganten vrat, prožen pri zatilju. Vrat je jasno ločen od telesa.
Visok, izrazit viher, dolga in poševna ramena.
Hrbet in zadek
Odlična hrbtna/zgornja linija. Hrbet je gibek in elastičen, povprečne dolžine, širok in mišičast.
Hrbet ob hrbtenici je prožen vse do zadka. Zadek je izredno čvrst, dolg, primerno padajoč,
enakomerno mišičast na obeh straneh in se nežno zoža proti repu. Stegna so dolga in mišičasta.
Rep je izredno dobro nasajen.
Skladnost telesa
Konj mora imeti veličastno in samozavestno držo. Noge morajo biti dolge, telo lahko in cilindrične
oblike, pri čemer naj bi bili sprednji, srednji in zadnji del približno enaki. Najvišja točka vihra mora
biti višja od najvišje točke križa.
Noge (kakovost)
Čvrste, zelo močne tetive z odmikom tetive od piščali, stabilni sklepi in gibljivi, močni biclji. Ob
pogledu s strani je stoja nog zelo dobra.
Noge (sklepi)
Skrajno pravilne: prednji nogi sta povsem ravni, med njima in zadnjimi nogami je dovolj prostora.
Zadnji nogi smeta biti rahlo obrnjeni navzven.
Kopita Zelo globoka kopita z vbočenimi podplati, lepo oblikovana, okrogla in lepa na pogled,
močne stene in podplati, enobarvne, po možnosti temne. Široka žabica in močne pete.
Griva in rep
Izredno dolga in gosta griva in rep z močnim čopom.
Jahalne sposobnosti na splošno:
Splošen cilj je vzgojiti vsestranskega, zanesljivega in varnega konja z dobrimi, čistimi hodi in
odličnim temperamentom. Konja, ki je lep pod sedlom, – pravega islandskega “gæðingurja.”
Jahalne sposobnosti/hodi podrobneje:
Tölt Enakomeren štiričetrtinski ritem z dolgimi koraki prednjih in zadnjih nog, visoko in intenzivno
akcijo prednjih nog, gibanje izredno prožno in gibko, izvrstna hitrost.
Počasni ali delovni tölt Enakomeren štiričetrtinski tölt z dolgimi koraki prednjih in zadnjih nog,
elegantno akcijo in gibanjem prednjih nog, gibanje je izredno prožno in gladko.

Kas Samozavesten dvočetrtinski kas, gibanje visoko in prožno, dolgi koraki in dobra faza
lebdenja. Odlična hitrost.
Leteči pas Gotov, navdušujoč korak, dober dvotakten lateralni hod z dobro fazo lebdenja in
odlično hitrostjo.
Galop
Dober ritem. Privlačen galop: konj je jahan od odzadaj, a se izteza v lepe zaokrožene, močne
gibe z dobro lebdečo fazo. Odlična hitrost.
Delovni galop
Lahkoten, a navdušujoč, gibek tričetrtinski drnec z dobro fazo lebdenja; konj je jahan od odzadaj.
Značaj Konj mora biti zelo voljan, pogumen, vesel, veder, samozavesten in mora že ob majhni
spodbudi dati vse od sebe. Konj skuša ustreči jahaču, je bister, enostaven za jahanje in vodljiv.
Splošni vtis (pod jahačem)
Konj je na pogled mogočen in eleganten, njegovi gibi so energični, privlačni, je očarljiv:
ima lepo držo, je prožen pri zatilju, je dobro v naslonu in jahan od odzadaj. Gibi nog so lahki,
visoki in prožni, dobro usklajeni in energični. Prednje noge so dvignjene visoko, njegovo gibanje
je izdatno in elegantno, rep nosi visoko.
Hoja Konj je mogočen in navdušeno stopa naprej, v enakomernem ritmu in z gibkim telesom.
Glavo nosi srednje visoko in se premika z dolgimi, energičnimi koraki, zadnja noga dobro sledi
prednji.
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3 Merilne točke pri konju
(prevod islandskega izvirnika, ki ga je izdala Bændasamtök Íslands leta 2002)
Merjenje s palico:
- Višina na najvišji točki vihra.
- Višina na najnižji točki hrbta.
- Višina na najvišji točki križa.
Merjenje v z velikim šestilom:
- Globina prsi, merjena od najvišje točke vihra do prsnice za prednjo nogo.
- Dolžina trupa od vrha pleč do konca zadka.
- Širina prsi med zunanjima točkama pleč.
- Širina kolkov med kolčnima sklepoma.
- Širina kolkov med zunanjima točkama medenice.
Merjenje z merilnim trakom:
- Obseg kolena, kjer je najširše.
- Obseg prednje noge pod kolenom.
Merjenje z malim šestilom:
- Širina noge in tetiv pod kolenom.
- Sprednje levo kopito od vrha kopita do prsta.
- Zadnje levo kopito od vrha kopita do prsta.

Del
4 Ocenjevalna lestvica za posamezne ocenjevane lastnosti
(prevod islandskega izvirnika, ki ga je izdala Bændasamtök Íslands leta 2002)
Glava
9,5-10:
- Zelo lepa, skladna glava. Lepa, ozka ušesa, dobro nastavljena in ne preveč odprta. Velike,
odprte in iskre oči z lepo strukturo kosti ob očesu. Lepa koža in dlaka. Lahke čeljusti, dobro
razmaknjene. Raven profil nosa in široko odprte nozdrvi. Ponosna glava.
9,0:
- Lepa in skladna glava brez napak.
8,5:
- Zelo čedna, izrazita in ponosna glava.
- Lepa, skladna glava.
8,0:
- Čedna, izrazita glava, lahko je nekoliko neskladna ali velika, če sicer nima napak.
- Izrazita glava, ki je na videz prijetna, z manjšimi napakami.
- Zelo lepa glava, vendar z več napakami.
7,5:
- Glava bolj ali manj brez napak, vendar noben del ni posebej lep.
- Dobre lastnosti lahko odtehtajo nekaj napak.
7,0:
- Grda, neprivlačna glava.
- Težka (mesnata) glava.
- Drobne, nizko nameščene oči.
- Slabo nastavljena ušesa.
- Neskladna ušesa.
- Profil nosa ni raven.
- Zelo kratka usta.
Ob pojavljanju ene ali več napak veljajo enaka pravila, kot so opisana spodaj (pri oceni 6,5 ali
manj).
6,5 ali manj:
- Zelo robata in dokaj velika glava.
- Slabo oblikovana in nastavljena ušesa.
- Profil nosa nikakor ni raven.
- Zelo grda glava.
Ocena 6,5 ali manj se dodeli, kadar je katera od zgoraj omenjenih napak zelo očitna in le malo
drugih lastnosti popravlja videz glave. Ta ocena se lahko dodeli tudi, če nobena od napak ni zelo
velika, vendar pa jo spremljajo še druge, ob tem pa je dobrih lastnosti malo. Glej tudi opis za
oceno 7,0.
Vrat, viher in ramena
9,5-10:
- Dolg, visoko nasajen vrat, zelo eleganten vrat, zelo prožen pri zatilju, vrat je jasno ločen od
trupa, visok, izrazit in lepo oblikovan viher, ramena so dolga in poševna.
9,0:

- Dolg, visoko nasajen vrat, dokaj eleganten vrat, sega le nekoliko pregloboko na prsi, zelo
prožen pri zatilju, visok, lepo oblikovan viher in poševna ramena.
8,5:
- Visoko nasajen vrat povprečne dolžine, a nekoliko preširok, prožen pri zatilju, visok in lepo
oblikovan viher in poševna ramena.
- Dolg, lepo nasajen, eleganten vrat z visokim in lepo oblikovanim vihrom, ramena nekoliko
preravna.
- Dolg, lepo nasajen, eleganten vrat, povprečen viher, toda s poševnimi rameni.
- Dolg, lepo nasajen, eleganten vrat, vendar premalo prožen tilnik, visok in lepo oblikovan viher in
poševna ramena.
8,0:
- Dobro nasajen, gibek, dokaj dolg, toda širok vrat, ki sega globoko, visok viher, poševna ramena.
- Dolg, vitek in dobro nasajen vrat z dokaj prožnim tilnikom, vendar s prenizkim vihrom in komaj
dovolj poševnimi rameni.
- Visoko dvignjen vrat, druge lastnosti vratu, vihra in ramen pa le povprečne.
7,5:
- Povprečne lastnosti vratu, vihra in ramen, vendar noben del ni posebej lep.
- Povprečno nasajen vrat, prekratek, širok in/ali sega globoko, viher lepo oblikovan (visok in
širok), poševna ramena.
- Dolg in lepo oblikovan vrat, vendar nasajen prenizko, nizek viher in ravna ramena.
- Lepo dvignjen, vendar jelenji vrat in/ali slabo mišičast greben, sicer so lastnosti vratu, vihra in
ramen povprečne.
7,0:
- Jelenji vrat.
- Mesen spodnji del vratu.
- Brez mišic ob grebenu.
Trije elementi, navedeni zgoraj, dopolnjujejo opis ocene 6,5 ali manj. Za obe oceni veljajo pravila,
kot so opisana spodaj (pri 6,5 ali manj),tj. pri obliki vratu, vihra in ramen se upoštevata tako
število kot narava napak.
6,5 ali manj:
- Vrat je nasajen zelo nizko.
- Vrat sega zelo globoko.
- Vrat je zelo kratek.
- Viher je nizek in neizrazit.
- Ramena so zelo ravna.
- Ramena so zelo toga.
Ocena 6,5 ali manj se izreče, ko je katera od zgoraj naštetih napak zelo očitna in le malo drugih
lastnosti izboljšuje vtis vratu, vihra in ramen. To oceno lahko izrečemo tudi, kadar nobena od
napak ni izrazita, vendar jih je veliko in je opaziti le malo dobrih lastnosti. Glej tudi opis pri oceni
7,0.
Zahteve glede elegantnosti vratu za žrebce niso enake kot za kobile in kastrate.
Preden se določi končna ocena za vrat, viher in ramena, si sodniki ogledajo, kako konj uporablja
prednji del telesa pod sedlom, še posebej akcijo nog, gibanje, držo glave in prožnost pri zatilju.
Hrbet in zadek
9,5-10:

- Odlična hrbtna/zgornja linija. Hrbet je gibek in elastičen, povprečne dolžine, širok in mišičast.
Hrbet ob hrbtenici je prožen vse do zadka. Zadek je izredno čvrst, dolg, primerno padajoč,
enakomerno mišičast na obeh straneh in se nežno zoža proti repu. Stegna so dolga in mišičasta.
Rep je izredno dobro nasajen.
9,0:
- Izredno dobra zgornja linija.
- Izredno dober hrbet lahko odtehta manjše napake pri zadku in obratno, če se hrbet in zadek
lepo stikata prek ledij.
8,5:
- Dobra zgornja linija.
- Izredno dober hrbet lahko odtehta napake pri zadku in obratno, če se hrbet in zadek lepo stikata
prek ledij.
8,0:
- Dokaj dobra hrbtna/zgornja linija.
- Dober hrbet; gibek, širok in lepo mišičast, hrbet in zadek se lepo stikata prek ledij. Zadek je
povprečne oblike, nobena od lastnosti ni zelo dobra.
- Povprečen hrbet; ne uleknjen, trd ali pretog. Lepo oblikovan zadek; dolg, dokaj padajoč, močno
in enakomerno mišičast na obeh straneh.
7,5:
- Povprečna oblika hrbta, ledij in zadka, pri čemer noben del ni zelo dober (povprečna zgornja
linija).
- Dobra oblika hrbta in zadka lahko odtehta napake v zgornji liniji.
7,0:
Glej opis pri oceni 6,5 in manj, vendar tu napake niso tako resne.
6,5 ali manj:
- Izbočen (krapji) hrbet.
- Zelo uleknjen/sedlast hrbet.
- Zelo slaba ledja.
- Hrbet je bodisi zelo kratek bodisi zelo dolg.
- Zelo ozek hrbet s premalo mišicami.
- Zadek se proti koncu močno zoži.
- Zelo močen zadek.
- Zelo kratek, ploščat in raven zadek ali poudarjen križ.
- Sedlišče je predaleč spredaj.
Pri ocenjevanju je treba oceniti število in resnost napak, kot že prej.
Skladnost telesa
9,5-10:
- Konj mora imeti veličastno in samozavestno držo. Noge morajo biti dolge, telo lahko in
cilindrične oblike, pri čemer naj bi bili sprednji, srednji in zadnji del približno enaki. Najvišja točka
vihra mora biti višja od najvišje točke križa.
9,0:
- Na splošno zelo lep. Noge so dolge, trup lahek in cilindrične oblike, viher pa dovolj visok. Pri
razmerjih med deli telesa le manjše napake.
8,5:

- Lep splošen videz. Noge so dolge, trup lahek in cilindrične oblike. Kobile ne smejo biti previsoke
v križu, žrebci pa morajo biti v vihru višji kot v križu. Pri razmerjih med deli telesa le manjše
napake.
8,0:
- Konj je prijeten na pogled.
- Dobre lastnosti lahko odtehtajo nekaj napak.
7,5:
- Povprečna razmerja in skladnost.
- Dobre lastnosti lahko odtehtajo nekaj napak.
7,0:
Glej opis pri oceni 6,5 in manj, vendar so tu napake manj resne.
6,5 in manj:
- Konj je nizek v vihru in zato visok v križu.
- Konj je močno grajen; ima globoke prsi, težek trup (zelo okroglo ali plosko telo).
- Noge so kratke.
- Konj je kratek in čokat in/ali po dolžini zelo neskladen; sprednji, srednji in zadnji del telesa so
nesorazmerni.
- Konjev sprednji in zadnji del sta nesorazmerna (po širini in globini), prsa pa so preozka
(pogreznjena).
Noge (kakovost)
9,5-10:
- Čvrste, zelo močne tetive in dober odmik tetive od piščali, stabilni sklepi in gibljivi, močni biclji.
Ob pogledu s strani stoja nog zelo dobra.
9,0:
- Čvrste, zelo močne tetive in dober odmik tetive od piščali, stabilni sklepi in dokaj dobri biclji.
8,5:
-Čvrste, močne tetive, dober odmik tetive od piščali, dokaj dobri sklepi in biclji.
Zmerno dober odmik tetive od piščali, vendar stoja zelo prijetna na pogled.
8,0:
- Dokaj dobra kakovost nog.
- Zelo dobri vidiki lahko odtehtajo nekaj napak.
7,5:
- Povprečna kakovost nog.
- Dobre lastnosti lahko odtehtajo nekaj napak.
7,0:
Glej opis pri oceni 6,5 in manj, vendar tu napake niso tako resne.
6,5 in manj:
- Zelo otekle tetive na prednjih in/ali zadnjih nogah.
- Zelo majhen odmik tetive od piščali na prednjih nogah.
- Šibki sklepi na prednjih in/ali zadnjih nogah (peta in koleno sta še posebej pomembna).
- Noge so ali preravne ali preveč krive.
- Zelo izbočene ali upognjene pri kolenu.
Pri ocenjevanju je treba upoštevati število in resnost napak.

Noge (sklepi)
9,5-10:
- Skrajno pravilne: prednji nogi sta povsem ravni, med njima in zadnjimi nogami je dovolj
prostora. Zadnji nogi sta lahko rahlo obrnjeni navzven.
9,0:
- Zelo pravilne. Brez resnih napak.
8,5:
- Pravilne. Le manjše napake, a skočni sklepi so ravni.
8,0:
- Dokaj pravilen položaj nog. Brez večjih napak.
7,5:
- Povprečne. Sklepi smejo biti nekoliko obrnjeni, pod pogojem da se konj ne brca v prednje noge
z zadnjimi in da ni znakov neobičajne obremenjenosti nog.
7,0:
Glej opis pri oceni 6,5 in manj, vendar so tu napake manj resne.
6,5 in manj:
- Zelo obrnjeni sklepi prednjih in/ali zadnjih nog.
- Nepravilno obrnjeni skočni sklepi.
- Konj je v gibanju s kopiti prednjih in/ali zadnjih nog zelo skupaj.
- Zelo slabe prednje in/ali zadnje noge; obrnjene navzven, sodasta, kravja stoja.
Pri ocenjevanju je treba upoštevati število in resnost napak.
Pri ocenjevanju kakovosti sklepov in pravilne drže nog je treba preveriti, ali obstajajo znaki, da se
konj z zadnjo nogo brca v prednjo ali da so noge neobičajno obremenjene.
Kadar je konj v gibanju s kopiti zelo skupaj, se ravnost nog ocenjuje med vodeno hojo in kasom.
Če je drža zadnjih nog pri tleh tako široka, da kvari vtis konja, lahko to vpliva na oceno pravilnosti
nog.
Kopita
9,5-10:
- Zelo globoka kopita z vbočenimi podplati, lepo oblikovana, okrogla in lepa na pogled, močne
stene in podplati, enobarvne, po možnosti temne. Široka žabica in močne pete.
9.0:
- Globoka, lepo oblikovana in okrogla kopita, močna in iz dobrega materiala, dobra žabica in
čvrste pete.
8,5:
- Globoka, lepo oblikovana in močna kopita z le manjšimi napakami.
8,0:
- Dokaj globoka kopita brez večjih napak.
- Srednje globoka kopita, vendar zelo lepo oblikovana in iz močnega materiala.
7.5:
- Srednje globoka kopita, vendar pa se napake in dobre lastnosti lahko izravnajo.

7,0:
Glej opis pri oceni 6,5 in manj, vendar so tu napake manj resne.
6,5 in manj:
- Zelo plitva kopita, ploska ali široka s posedenimi petami.
- Zelo ozka, škatlasta kopita.
- Roževina kopita je slabe kakovosti (vključno s poškodovanimi stenami).
- Zelo tanka roževina, skoraj nobene žabice ali pete.
Pri ocenjevanju je treba upoštevati število in resnost napak.
Griva in rep
9,5-10:
- Izredno dolga in gosta griva in rep z močnim čopom.
9,0:
- Zelo dobra griva in rep, gosta in dolga.
8,0-8,5:
- Dokaj gosta griva, ki jo je po sredi mogoče zlahka razdeliti, dober čop.
7,5:
- Srednja gostota in dolžina grive in repa.
7,0:
Glej opis pri oceni 6,5 in manj, vendar so tu napake manj resne.
6,5 in manj:
- Zelo malo grive in repa.
Upoštevati je treba, da imajo običajno kobile tanjšo grivo in rep kot žrebci.
Tölt
9,5-10:
- Enakomeren štiričetrtinski takt z dolgimi koraki prednjih in zadnjih nog, visoka in intenzivna
akcija prednjih nog, gibanje izredno prožno in gibko, izvrstna hitrost.
9,0:
- Enakomeren štiričetrtinski tölt z dolgimi koraki prednjih in zadnjih nog, visoka akcija, gibanje
prožno in gibko. Zelo dobro menjavanje hitrosti.
- Enakomeren štiričetrtinski tölt z dolgimi koraki prednjih in zadnjih nog, visoka akcija, prožno
gibanje, dobro menjavanje hitrosti.
8,5:
- Enakomeren štiričetrtinski tölt z dolgimi koraki prednjih in zadnjih nog, srednja akcija, toda ob
izvrstnem tempu.
- Enakomeren štiričetrtinski takt z dolgimi koraki prednjih in zadnjih nog, dobra akcija, a le srednja
hitrost.
- Dobro menjavanje hitrosti, z odlično akcijo in dolgimi koraki, vendar nekaj nepravilnosti v taktu.
- Kratki koraki zadnjih nog, vendar je akcija prednjih nog zelo visoka in mogočna, dokaj dober takt
ob delovnem töltu, lepa hitrost.
- Najvišja ocena, če konj pokaže le delovni tölt.

8,0:
- Enakomeren štiričetrtinski takt z dobrimi koraki prednjih in zadnjih nog, nadpovprečna akcija,
dokaj dobra hitrost.
- Enakomeren štiričetrtinski takt z dobrimi koraki prednjih in zadnjih nog, dobra akcija, a le srednja
hitrost.
- Dobro menjavanje hitrosti pri töltu z visoko akcijo in gibanjem nog, vendar nekaj nepravilnosti v
taktu pri višjih hitrostih.
- Dokaj kratki koraki zadnjih nog, vendar pa sta akcija in gibanje prednjih nog odlična, nobenih
nepravilnosti v taktu, dobra hitrost.
- Najvišja ocena, če konj ne pokaže delovnega tölta.
7,5:
- Dober enakomeren štriričetrtinski takt, vendar ob krajšem koraku in z manj elegance.
- Dober enakomeren štriričetrtinski takt, z dobro dolžino koraka, vendar manj izrazito akcijo nog.
- Dobro menjavanje hitrosti pri töltu, z dobro akcijo in gibanjem, vendar s precejšnjimi napakami v
taktu pri delovnem in srednje hitrem töltu.
- Tölt s kratkimi koraki zadnjih nog, toda z dobro akcijo in gibanjem prednjih nog, dokaj dobra
hitrost.
7,0:
- Deloma povprečen tölt, vendar neenakomeren takt.
- Kratki koraki, sploh zadnjih nog.
- Meji na kas, vendar dokaj dobra hitrost.
- Nagibanje h koraku, vendar dokaj dobra hitrost in akcija.
- Neenakomeren takt (kotaljenje) pri običajnih hitrostih.
- Enakomeren štiričetrtinski takt, do srednjega tempa, vendar hod ni mogočen (neizrazita akcija,
kratki koraki).
6,5 in manj:
- Ne pokaže tölta (5.0).
- Zelo meji na kas.
- Se zelo nagiba h koraku.
- Zelo majhna hitrost pri töltu.
- Zelo nepravilen tölt, pogosto spreminja hod.
- Izjemno kratki koraki ali neenakomeren takt, kotaljenje.
Zelo pomembno je, da konj pokaže počasni tölt in razločno menjavanje hitrosti, če naj bi ga
ocenili z višjimi ocenami. Delovni tölt se oceni ločeno, prav tako pa ga mora konj pokazati, če želi
za tölt doseči visoko oceno (8,5 in več). Ocena za delovni tölt se ne prišteva k celotni oceni,
temveč je mišljena kot dodatna informacija k oceni.
Delovni tölt
9,5-10:
- Enakomeren štiričetrtinski takt z dolgimi koraki prednjih in zadnjih nog, visoka in intenzivna
akcija prednjih nog, gibanje izredno prožno in gibko.
9,0:
- Enakomeren štiričetrtinski takt z dolgimi koraki prednjih in zadnjih nog, dovolj visoka in
intenzivna akcija prednjih nog, gibanje izredno prožno in gibko.
8,5:
- Enakomeren štiričetrtinski takt z dolgimi koraki prednjih in zadnjih nog, dovolj visoka in
intenzivna akcija prednjih nog.
- Enakomeren štiričetrtinski tölt, akcija prednjih nog je zelo dobra in mogočna, vendar kratki
koraki zadnjih nog.

8,0:
- Enakomeren štiričetrtinski tölt z dolgimi koraki prednjih in zadnjih nog, akcija in gibanje
nadpovprečna.
- Kratki koraki zadnjih nog, vendar sta akcija in gibanje prednjih nog odlična. Brez očitnih napak v
taktu/ritmu.
7,5:
- Dober takt, vendar ne zelo navdušujoč.
7,0:
- Enakomeren štiričetrtinski takt, vendar hod ni navdušujoč (malo akcije, kratki koraki).
6,5 in manj:
- Zelo meji na kas.
- Zelo meji na korak.
- Zelo nepravilen tölt, spreminja hod.
- Izjemno kratki koraki ali neenakomeren takt, kotaljenje.
- Ne pokaže delovnega tölta (5,0).
Kas
9,5-10:
- Gotov dvočetrtinski kas, gibanje visoko in prožno, dolgi koraki in dobra faza lebdenja. Odlična
hitrost.
9,0:
- Gotov dvočetrtinski kas, gibanje visoko in prožno, dolgi koraki in dobra faza lebdenja, dobra
hitrost.
- Tekmovalni kas, eleganca ni potrebna.
8,5:
- Eleganten kas z dobro fazo lebdenja, vendar ne povsem gotov.
- Gotov, lahkoten in gibek, dobra hitrost in precej navdušujoč.
- Gotov kas z visokim gibanjem in akcijo, dobra hitrost, vendar ne eleganten.
8,0:
- Dobra faza lebdenja in dolgi koraki, kas dober na pogled, vendar ne vedno gotov.
- Samozavesten, lahkoten in gibek kas, dokaj dobra hitrost, vendar s premalo elegance.
- Samozavesten, hiter, toda zelo neeleganten kas.
7,5:
- Dobra dolžina koraka, vendar negotov.
- Neenergičen kas s kratko fazo lebdenja, toda dokaj dobra hitrost.
- Samozavesten in čist kas, vendar je gibanje nelahkotno in hitrost majhna.
7,0:
- Na splošno zelo negotov kas z občasno dobrim kasom.
- Gotov kas, vendar neenergičen in počasen.
6,5:
- Zelo neenergičen in negotov kas, neskladen in neenakomeren.
- Čist kas, vendar zelo kratki koraki.
5,5-6,0:
- Le nekaj korakov nenavdušujočega kasa.

5,0:
- Konj ne pokaže kasa.
Za višjo oceno pri kasu vedno iščemo jasen, samozavesten takt, čeprav popoln dvočetrtinski takt
ni nujno potreben.
Leteči pas
9,5-10:
- Gotov, navdušujoč pas, dober dvotaktni lateralni hod z dobro fazo lebdenja in odlično hitrostjo.
9,0:
- Gotov, navdušujoč pas, dober dvotaktni lateralni hod z dobro fazo lebdenja in dobro hitrostjo.
- Tekmovalna hitrost pri pasu, eleganca ni potrebna.
8,5:
- Gotov in eleganten pas, dober takt, zelo dobra hitrost.
- Gotov in hiter pas, vendar ne eleganten.
- Navdušujoč in hiter pas, vendar ne po vsej dolžini proge (90 do 100 m).
- Navdušujoč leteči pas, manjše napake v taktu, po vsej dolžini proge (150 do 180 m).
8,0:
- Gotov in eleganten pas, dober, čist takt, vendar le srednja hitrost.
- Gotov pas z dobro dolžino koraka, vendar ne eleganten.
- Navdušujoč, hiter pas, vendar šprinti niso dolgi (70 do 80 m).
- Eleganten pas z dolgimi koraki, včasih meji na štiritaktnega.
7,5:
- Gotov pas, razmeroma lep na pogled, dober takt, vendar premajhna hitrost.
- Gotov vendar neprivlačen pas, dobra hitrost.
- Eleganten pas, dolgi koraki, vendar šprinti niso dolgi (40 do 60 m).
- Eleganten pas, dolgi koraki, toda včasih štiritakten.
7,0:
- Občasno hitri šprinti v pasu, vendar premalo samozavesten, takt nepopoln.
- Pas z resnimi napakami v taktu.
- Gotov pas s premalo hitrosti in elegance.
6,5 ali manj:
- Konj ne pokaže pasa (5,0).
- Kratki, šibki šprinti.
- Pas ni energičen, četudi konj pasa vzdolž celotne proge.
- Večje napake v taktu, konj spreminja hod, štiričetrtinski ali neenakomeren takt.
Galop
9,5-10:
- Dober ritem. Privlačen galop: konj je jahan od odzadaj, a se izteza v lepe, zaokrožene, močne
gibe z dobro lebdečo fazo. Odlična hitrost.
9,0:
- Dober ritem. Privlačen galop: konj je jahan od odzadaj, a se izteza v lepe, zaokrožene, močne
gibe z dobro lebdečo fazo. Dokaj velika hitrost.

8,5:
- Galop je prijeten na pogled, hitrost je dokaj dobra.
- Zelo hiter galop, videti je v redu.
- Tekmovalna hitrost galopa, eleganca ni potrebna.
- Najvišja možna ocena, če konj ne pokaže delovnega galopa.
8,0:
- Galop je prijeten na pogled, srednja hitrost.
- Hiter galop, videti je v redu.
- Najvišja možna ocena, če konj pokaže le delovni galop.
7.5:
- Povprečen galop, dokaj lep na oko, srednja hitrost.
- Hitrost in eleganca lahko odtehtata napake.
7,0:
- Neenakomeren takt, konj menja med levim in desnim galopom, vendar v presledkih dober
galop.
- Napake v taktu.
- Težak galop, kratka faza lebdenja, majhna hitrost.
- Videti je v redu, vendar počasen.
6,5 ali manj:
- Nepovezan galop, konj menja med levim in desnim galopom.
- Gibi na videz zelo neusklajeni, teža je na prednjih nogah.
- Zelo težak galop s kratko fazo lebdenja ali brez nje.
- Konj pokaže le križni galop (5,0).
Pri prikazovanju galopa na rejski razstavi se konja spodbudi v delovni galop, nato pa se hitrost
povečuje in konj pokaže najhitrejši možni galop. Delovni galop se oceni ločeno in je pogoj za
dodelitev višjih ocen (9,0 ali več). Ocena za delovni galop se ne vračuna v celotno oceno, temveč
je mišljena kot dodatna informacija med ocenjevanjem.
Počasni ali delovni galop
9,5-10:
- Gibek tričetrtinski galop z dobro fazo lebdenja. Konj je jahan od odzadaj, giba se lahkotno in
mogočno.
9,0:
- Čist takt in zelo privlačen galop; konj je jahan od odzadaj in ima dobro fazo lebdenja.
8,5:
- Galop je prijeten na pogled.
8,0:
- Galop je videti povprečen.
7,5:
- Zadovoljiv galop, povprečen celoten videz.
- Dober takt, faza lebdenja in gibkost lahko odtehtajo napake.
7,0:
- Dober galop, med katerim nekaj večjih napak v taktu.
- Napake v taktu.
- Težak galop; kratka faza lebdenja in majhna hitrost.

6,5 ali manj:
- Nepovezan galop, konj menja med levim in desnim galopom.
- Gibi so na videz zelo neusklajeni, teža je na prednjih nogah.
- Zelo težak galop s kratko fazo lebdenja ali brez nje.
- Konj pokaže le križni galop (5,0).
Značaj (temperament in voljnost)
9,5-10:
- Konj mora biti zelo voljan, pogumen, vesel, veder, samozavesten in mora že ob majhni
spodbudi dati vse od sebe. Konj skuša ustreči jahaču, je razsoden in vodljiv.
9,0:
- Zelo voljan, razsoden, ne preveč ognjevit.
- Zelo voljan, toda le zmerno razsoden in vodljiv.
- Zelo željan ustreči in sodelovati, vendar ne preveč ognjevit.
8,5:
- Zelo razsoden, vendar ne izredno zagnan.
- Željan in zagnan, vendar le dokaj razsoden.
8,0:
- Prijetno voljan pod jahačem.
- Zelo voljan in željan, vendar ne preprost.
7,5:
- Razsoden, vendar ne zagnan.
- Voljan toda napet.
- Prijetno voljan pod jahačem, vendar občutljiv in neosredotočen.
7,0:
- Ni voljan ali zagnan.
- Znaki neubogljivosti.
- Živčen.
6,5-5,0:
- Neubogljiv.
- Len in medel.
- Neukrotljiv (bezljav in plašljiv).
Splošni vtis (pod jahačem)
9,5-10:
Konj je na pogled mogočen in eleganten, njegovi gibi so energični, privlačni, je očarljiv:
ima lepo držo, je prožen pri zatilju, je dobro v naslonu in je jahan od odzadaj. Gibi nog so lahki,
visoki in prožni, dobro usklajeni in energični. Prednje noge so dvignjene visoko, njegovo gibanje
je izdatno in elegantno, rep nosi visoko.
9,0:
Konj je zelo lep pod jahačem:
- Konj je jahan od odzadaj in je dobro v naslonu. Gibi so lahki, visoki, prožni in dobro usklajeni,
njegovo gibanje je izdatno, konj je eleganten, rep nosi visoko. Dobre in slabe lastnosti se lahko
pri ocenjevanju te kategorije izravnajo, vendar pa so zahteve po dobri drži glave vedno visoke.
8,5:

Konj je lep pod jahačem:
- Drža glave je dobra, konj je v naslonu, giblje se lahkotno toda energično. Dobre in slabe
lastnosti se lahko pri ocenjevanju te kategorije izravnajo.
8,0:
Konj je pod jahačem prijeten na pogled:
- Drža prednjega dela telesa je dobra in na splošno ni opaziti večjih napak, npr. se ne naslanja na
uzdo.
- Povprečna drža glave, toda odlični, energični gibi.
- Drža glave je dobra, vendar so gibi povprečni.
7,5:
Ni večjih napak, ki bi kalile splošni vtis konja pod jahačem:
- Povprečna drža glave in dokaj dobro gibanje.
7,0:
Glej opis pri oceni 6,5 in manj, vendar so tu napake manj resne.
6,5 in manj:
- Zelo nizka akcija nog.
- Togi in težki gibi.
- Nizka drža glave.
- Glava (nos) občutno previsoko, težave z žvalami.
- Zelo nemirna glava, skuša se izogniti žvalam (naslonu).
- Opletanje z repom.
Oceno 6,5 ali manj lahko damo, če je ena od zgornjih napak tako velika, da resno vpliva na
celotno podobo konja pod jahačem. Običajneje pa je, da več napak kvari celoten splošni vtis.
Ocena za kategorijo Splošni vtis (pod jahačem) se, kot ocena za značaj, nanaša na celotno
jahalno predstavitev.
Hoja
9,5-10:
- Konj je mogočen in navdušeno stopa naprej, v enakomernem ritmu in z gibkim telesom. Glavo
nosi srednje visoko in se premika z dolgimi, energičnimi koraki, zadnja noga dobro sledi prednji.
8,5-9,0:
- Hoja ima čist takt in je energična, vendar gibi niso tako mogočni, da bi si zaslužili oceno 9,5-10.
7,5-8,0:
- Hoja ima čist takt, vendar konju manjka enegičnosti in zagnanosti.
6,5-7,0:
- Neenakomeren takt ali neenergična hoja, zadnja noga ne sledi prednji.
5,5-6,0:
- Zelo kratki, odrezani koraki, veliko lateralnega gibanja.
5,0:
- Konj ne kaže hoje.
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5
Relativna teža posamezne lastnosti
(prevod islanskega izvirnika, ki ga je izdala Bændasamtök Íslands leta 2002)
za izračun točk za posamezno lastnost in končnega rezultata
Jahalne sposobnosti/hodi

Postava
Glava
Vrat, viher in ramena
Hrbet in zadek
Skladnost telesa
Noge (kakovost)
Noge (sklepi)
Kopita
Griva in rep
Skupaj:

3%
10 %
3%
7,5 %
6%
3%
6%
1,5 %
40 %

Tölt
Kas
Leteči pas
Galop
Značaj
Splošni vtis
Hoja

15 %
7,5 %
9%
4,5 %
12,5 %
10 %
1,5 %
60 %
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6 FEIF / islandski sistem ocenjevanja plemenskih konjev

1. izdaja 1996, 1. sprememba 2002.
1. Opredelitev pojmov
1.1. Sistem ocenjevanja je namenjen le vrednotenju posameznih konjev.
1.2. Sistem ocenjevanja sestavljajo:
1) Rejski cilji pri reji islandskega konja: FIZO, oddelek II, del 2;
2) Islandski osnovni pravilnik o rejskih razstavah: FIZO, oddelek III, poglavje 2, del 1:
a) Dodatni pravilnik za državne rejske razstave: FIZO, oddelek III, poglavje 2, del 2,
b) Dodatni pravilnik za mednarodne rejske razstave:
FIZO, oddelek III, poglavje 2, del 3,
c) Dodatni pravilnik za rejske razstave med svetovnimi prvenstvi:
FIZO, oddelek III, poglavje 2, del 4;
3) Merjenje konja (FIZO, oddelek II, del 3);
4) Ocenjevalna lestvica za posamezne ocenjevane lastnosti (FIZO, oddelek II, del 4);
5) Izračun točk za posamezno lastnost in končnega rezultata (FIZO, oddelek II, del 5).
1.3. Rejska razstava, ki je organizirana v skladu s FIZO, pomeni rejsko razstavo, na kateri se
uporablja FEIF / islandski sistem ocenjevanja plemenskih konjev in ki se nanaša na razstave v
Islandiji, drugih državah, na mednarodno razstavo ali razstavo v času svetovnega prvenstva.
1.4. Skupščina delegatov FEIF mora odobriti vsakršno spremembo tega sistema ocenjevanja,
preden se povzame v pravilnik FIZO.

ODDELEK
III
Pravilniki
Poglavje
1 Pravilnik o registraciji in prepoznavanju
1. izdaja 1997, 1. sprememba 1999, 2. sprememba 2000, 3. sprememba 2002, 4. sprememba
2004
Del
1 Registracija
1.1. Splošno
1.1.1. Obveznost vsakega članskega združenja FEIF je, da v svoji državi uvede rejsko knjigo, ki
je omejena na čistokrvne islandske konje. Člansko združenje FEIF naj bi sodelovalo z islandskimi
rejskimi knjigami, ki jih priznavajo uradni organi v njihovi državi. Članska združenja FEIF morajo
prav tako sodelovati z rejskimi knjigami islandskih konj, ki jih priznavajo vsa ostala članska
združenja, in prav tako s tistimi rejskimi knjigami, ki jih priznavajo uradni organi preko
mednarodnih direktiv in sporazumov.
1.1.2. Čistokrvni islandski konj je opredeljen kot tisti, katerega rodovnik se lahko izsledi nazaj na
izključno v Islandiji rojene konje.
1.1.3. Državna rejska knjiga, omejena na islandske konje, naj bi dovoljevala le vpis konj, ki imajo
priznane dokumente o registraciji v rejski knjigi, izdane na Islandiji, v drugi državi članici FEIF ali
pa imajo dokumentacijo (krvna skupina ali analiza DNK), ki dokazuje poreklo do konjev,
registriranih v priznani rejski knjigi islandskih konj v eni izmed držav članic FEIF ali v
WorldFengurju.
1.2. Žrebeta
1.2.1. Žrebe rojeno izven Islandije je lahko registrirano v priznani rejski knjigi islandskih konj v
državi svojega rojstva, če:
1.2.2. je žrebe žrebca in kobile, ki sta oba registrirana v priznani rejski knjigi islandskih konj v
državi članici FEIF;
1.2.3. je imetnik žrebca prijavil pripust v pooblaščenem uradu, ki vodi rejsko knjigo. Poročilo mora
biti predloženo uradu pred 31. decembrom za leto, ko je prišlo do obrejitve;
1.2.4. je žrebcu določena krvna skupina ali je identificiran z zapisom DNK. Za žrebce, rojene v
letu 2000 ali kasneje, velja, da mora žrebec imeti dokazilo o starševstvu, ki se ga določi s krvno
skupino ali opravljeno analizo DNK.
1.3. Uvoženi konji
1.3.1. Država članica FEIF lahko registrira konja, uvoženega iz druge članice FEIF, v svoji
priznani rejski knjigi islandskih konj, kadar se uradu, ki vodi knjigo, predloži originalno potrdilo o
izvoru ali potni list konja, izdan s strani priznane rejske knjige v državi rojstva.
1.3.2. Vsi ostali uvoženi konji se lahko registrirajo v priznani rejski knjigi islandskih konj države
članice FEIF, če je bilo predloženo poreklo po krvni skupini ali je bila opravljena analiza DNK, ki
izkazuje poreklo nazaj vse do konj registriranih v priznani rejski knjigi islandskih konj v državi
članici FEIF ali v WorldFengurju.
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2 Prepoznavanje
2.1. Mednarodna identifikacijska številka FEIF
2.1.1. Vsi konji, registrirani v priznani rejski knjigi islandskih konj, morajo za čas življenja imeti
identifikacijsko številko, po možnosti v skladu z mednarodnim identifikacijskim številčnim
sistemom FEIF. Ta številka ima mednarodno veljavnost in je edinstvena za prepoznavanje konja
v populaciji vseh islandskih konj na svetu z namenom, da bi konja prepoznali in registrirali v
svetovni podatkovni zbirki: WorldFengurju. Mednarodno identifikacijsko številko lahko konju
dodeli le urad, ki vodi rejsko knjigo v državi rojstva, v sodelovanju s članskim združenjem FEIF v
tej državi.
2.1.2. Formula za mednarodni identifikacijski številčni sistem FEIF je:
CCYYYYSRRRRR
2.1.3. Sestavni deli formule so:
a) CC = oznaka države (država izvora), ki jo sestavljata dve črki. Oznake so:
AT = Avstrija
DK = Danska
FI = Finska
GB = Velika Britanija
LU = Luksemburg
SI = Slovenija
US = Združene države

BE = Belgija
IE = Irska
FR = Francija
IS = Islandija
NL = Nizozemska
SE = Švedska

CA = Kanada
FO = Ferski otoki
DE = Nemčija
IT = Italija
NO = Norveška
CH = Švica

b) YYYY = stoletje in leto rojstva sestavljeno iz štirih številk.
c) S = spol, označen z eno številko, kot sledi:
1 = konj moškega spola (žrebe, žrebec, skopljenec),
2 = konj ženskega spola (žrebica, kobila).
d) RRRRR = edinstvena serijska registracijska številka, sestavljena iz petih številk, ki označuje
vsakega specifičnega konja znotraj države rojstva. Sistem za določitev te številke določi vsaka
država članica FEIF po lastni presoji.
2.1.4. Za mednarodni identifikacijski številčni sistem FEIF veljajo naslednja pravila:
a) Mednarodna identifikacijska številka FEIF je obvezna za konje (vključno z njihovim poreklom
vse do konj registriranih v WorldFengurju), ki sodelujejo na vseh mednarodnih rejskih razstavah.
b) Mednarodna identifikacijska številka FEIF naj bi se uporabljala na vseh uradnih potrdilih, ki so
povezana s tem konjem.
c) Na potrdilih se poleg mednarodne identifikacijske številke FEIF lahko uporabljajo druge
krajevne/državne številke, če to ne povzroča zmede. Mednarodna identifikacijska številka FEIF
kot taka naj bo jasno razvidna.
d) Vprašanja ali težave v zvezi z mednarodno identifikacijsko številko FEIF naj se naslavljajo na
rejskega vodjo ustreznega članskega združenja FEIF.
e) Mednarodna identifikacijska številka FEIF mora biti registrirana v WorldFengurju v enem tednu
od objave na konjevem uradnem potrdilu. Identifikacijska številka ne velja, dokler ni registrirana v
WorldFengurju.

2.2. Potrdilo o izvoru / potni list konja
2.2.1. Uradi, ki vodijo rejske knjige v posamezni državi, naj bi izdali tiskana potrdila o izvoru /
potni list konja, ki vključuje vsaj naslednje podatke:
1) ime in izvor konja (v skladu z islandsko tradicijo poimenovanja),
2) mednarodno identifikacijsko številko FEIF,
3) leto rojstva,
4) identifikacijska znamenja,
5) barvo in znamenja,
6) rodovniško potrdilo – 4 generacije ali do konjev rojenih na Islandiji, ki nimajo nobenih nadaljnjih
informacij o rodovniku,
7) ime in naslov rejca,
8) datum in podpis izdajatelja rejske knjige,
9) uradni žig, ime in naslov urada, ki vodi rejsko knjigo.
Članska združenja FEIF, ki izpolnjujejo zgoraj navedene zahteve, lahko logotip FEIF natisnejo na
potrdilo ali potni list.
2.2.2. Potrdilo o izvoru, ki ga je izdal pooblaščeni organ v državi rojstva, naj se po opravljenem
izvozu ne bi preklicalo ali zamenjalo s strani urada, ki vodi rejsko knjigo v državi novega bivališča.
Pri registraciji uvoženega konja mora uradnik, ki vodi rejsko knjigo, zabeležiti, da je uvoženi konj
registriran v rejski knjigi islandskih konj na podlagi originalnega potrdila, izdanega s strani
priznane rejske knjige v državi rojstva. Vsako zamenjano originalno potrdilo o izvoru mora biti
jasno opremljeno z datumom, žigom in podpisom ter z opombo, da je veljavno le, če ga spremlja
dodatno uradno potrdilo o izvoru (ki ga organ, ki potrdila izdaja, tudi poimensko navede).
2.3. Spremembe
2.3.1. V primeru, da je potrebno opraviti večje spremembe v rodovniku, imenu ali mednarodni
identifikacijski številki, urad, ki vodi rejsko knjigo, upošteva naslednja pravila:
1) Vsako spremembo mora odobriti vodja državnega urada, ki vodi rejsko knjigo.
2) Vodi se zapisnik, ki pojasnjuje razlog za spremembo in dokazuje njeno pravilnost.
3) Vodi se zapisnik o predhodno veljavnih podatkih.
4) Podatki o takih spremembah in razlogih zanje se registrirajo v WorldFengurju. Novi podatki
morajo biti poslani vsem rejskim vodjem članskih združenj FEIF, predsedniku Rejske
registracijske skupine FEIF in registratorju WorldFengurja v državah rojstva vseh vpletenih konj.
Posamezni državni rejski vodja je odgovoren za izvedbo sprememb v svoji državi.

Poglavje
2 Pravilnik o rejskih razstavah
1. izdaja 1986, 1. sprememba 1996, 2. sprememba 1998, 3. sprememba 1999, 4. sprememba
2000, 5. sprememba 2001, 6. sprememba 2002, 7. sprememba 2004.
Uvod
To poglavje opisuje pravila, ki jih morajo članska združenja FEIF posameznih držav članic
upoštevati, ko organizirajo rejsko razstavo v skladu s FIZO.
Poglavje obsega 4 dele. Vsak del je povezan s predhodnim. To pomeni, da bodo organizatorji
mednarodnih rejskih razstav morali upoštevati pravila, navedena v 1., 2. in 3. delu tega poglavja.
Vse rejske razstave morajo biti izpeljane popolnoma v skladu s FEIF / islandskim sistemom za
ocenjevanje plemenskih konj (FIZO, II. oddelek, 6. del).
1. Področje uporabe
1.1. Pravilnik je namenjen državnim in mednarodnim rejskim razstavam za islandske konje,
vključno z rejskimi razstavami na svetovnih prvenstvih, odobriti pa ga mora rejski vodja FEIF.
1.2. Državne in mednarodne rejske razstave naj bi se organizirale po pravilih FIZO, zanje pa
odgovarjajo članska združenja FEIF posameznih držav.
1.3. Rejske razstave, ki potekajo v skladu z določili FIZO, so uradni dogodki, zato morajo biti
rezultati javni in zabeleženi bodisi v priznani državni rejski knjigi, v svetovni podatkovni zbirki
islandskih konjev WorldFengurju ali v obeh.
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1 Osnovni pravilnik za organizatorje rejskih razstav
(prevedeno iz uradnega Islandskega pravilnika o rejskih razstavah za leto 2002)
1.1. Osebje in zaposlitev
1.1.1. Rejski sodniki na Islandiji morajo imeti univerzitetno izobrazbo s področja živinoreje in
opravljen poseben sodniški preizkus, ki ga izvaja Združenje islandskih kmetov. Za mednarodne
rejske sodnike pa veljajo pravila FEIF.
1.1.2. Na rejski razstavi delajo skupaj trije sodniki, ki dosežejo soglasje o vsaki dani oceni. Vsak
sodniški odbor ima svojega predsednika in njegova naloga je, da zagotovi tekoč potek sojenja in
da so rezultati doseženi.
1.1.3. Na večji razstavi je morda potrebno imenovati nekoga, ki bo razstavo vodil, nekoga, ki bo
skrbel za meritve, računalničarja in napovedovalca, odvisno od velikosti razstave.
1.2. Splošna pravila
Rejska razstava se vodi na ta način:
1.2.1. Najprej se konji izmerijo. Vsi žrebci se izmerijo z merilnim trakom, palico in šestilom na
vseh opisanih meritvenih točkah (glej: II oddelek, 4.del). Kobile je treba izmeriti vsaj na naslednjih
točkah: merjenje obsega prednjega kolena in prednje noge z merilnim trakom, s palico se izmeri
najvišja točka vihra, križa, globina prsi in dolžina.
1.2.2. Zatem so konji ocenjeni za postavo, nato za hode in jahalne sposobnosti. Ko se vsi konji
predstavijo, je na vrsti 2. ocenjevanje (pregledna razstava), na katerem se lahko po želji
lastnikov/jahačev ponovno predstavijo vsi konji. Če rejska razstava poteka dlje kot en teden, je
pregledne razstave dovoljeno razdeliti, tako da je vmes nekaj dni predaha.
1.2.3. Ko se ocenjujejo hodi in jahalne sposobnosti, gre jahač lahko največ petkrat v vsako smer
gor in dol po progi, da pokaže jahalne sposobnosti konja.
1.2.4. Med drugim ocenjevanjem so na progi hkrati 2-4 konji, odvisno od prostora in števila konj.
Na teh razstavah lahko sodniki zvišajo (ne pa znižajo) posamezno oceno konja, če konj izboljša
svoj nastop v primerjavi s prejšnjim.
1.2.5. Lastnosti, ki se jih ocenjuje med predstavitvijo konj, se ovrednotijo s pomočjo uporabe
trenutno veljavne uradne islandske Ocenjevalne lestvice za posamezne ocenjevane lastnosti.
Rezultati za posamezne lastnosti se izračunajo s pomočjo trenutnih uradnih islandskih določil za
relativno težo posamezne lastnosti. Pri izračunu skupnega rezultata za konja predstavlja skladna
zunanjost 40 % rezultata, jahalne sposobnosti pa 60 %. Skupni rezultat mora biti podan na dve
decimalki.
1.3. Proge in objekti
1.3.1. Za ocenjevanje postave
1.3.1.1. Kjer je to mogoče, vse meritve in ocenjevanje postave potekajo notri (v jahalni
areni/dvorani). Za ocenjevanje postave je potrebna označena proga, dolga 20-30 m in široka 2-3
m, z ravno površino in obdana z ograjo.
1.3.2. Za ocenjevanje hodov oziroma jahalnih sposobnosti
1.3.2.1. Hodi se prikažejo na vodoravni, ravni progi, dolgi 250-300 m in široki 4-6 m, dobro
ograjeni, vendar odprti na obeh straneh.

1.3.2.2. Podlaga na progi mora biti enaka tisti na tekmovalnih površinah, npr. na dobrih ovalnih
progah; podlaga mora biti zravnana in dobro utrjena. Zelo pomembno je, da se proga vzdržuje
tudi ves čas trajanja razstave. Treba je tudi poskrbeti, da promet izven proge ne moti tistih, ki
imajo konje trenutno na progi.
1.3.2.3. Proga mora biti označena pred začetkom razstave, vse objekte pa morajo preveriti
organizatorji razstave in predstavnik sodniške komisije.
1.3.2.4. Sodniki potrebujejo dobre delovne prostore in neokrnjen pogled na progo, približno 25-40
m stran od proge.
1.4. O konjih
1.4.1. Vsi konji na rejskih razstavah naj bi bili dobro pripravljeni, zdravi in v dobri formi, dobro
krmljeni in lepo urejeni. Umetne metode za spreminjanje naravnega videza konja niso dovoljene.
1.4.2. Vsi konji, ki se predstavljajo na rejskih razstavah, morajo biti registrirani v podatkovni zbirki
Fengur in posamično označeni (z mikročipom ali »hladnim žigom«). Osebje na razstavi je
zadolženo za branje oznak in njihovo primerjavo s konjevimi registracijskimi podatki.
1.4.3. Vsi ocenjevani žrebci morajo imeti dokaz o starševstvu na podlagi
analize DNK.

krvne skupine ali

1.5. Podkovanje
1.5.1. Vsi konji, ki se jih na razstavi predstavi z jahanjem, morajo biti podkovani s polnim
kompletom (4) podkev. Podkovanje mora biti čim boljše, kot kopita pa mora biti v liniji z bicljem.
Kopito mora biti naravno in ne sme presegati 0,9 cm. Izjeme pravila 0,9 cm so možne, če so
meritve s palico pri vihru 137 cm ali več. Ti konji smejo imeti kopito dolžine 9,5 cm. Največja
razlika v dolžini sprednjega in zadnjega kopita je 2 cm.
Material za vse štiri podkve naj bo enak in ne sme presegati specifične teže železa. Največja
debelina podkve je 8 mm, največja širina pa 22 mm. Dovoljena razlika v debelini med sprednjimi
in zadnjimi podkvami je do 2 mm.
Podkev se mora prilegati kopitu. Podkev se ne sme nadaljevati preko nagiba prstne stene in
zadaj preko navpičnice od roglja na peti. Uporaba podplata, obroča ali drugega umetnega
materiala za zaščito ali popravilo kopita ni dovoljena.
Če se uporabljajo žeblji, je treba za eno podkev na peti uporabiti 2 navadna ali čepasta žeblja.
Žeblji se morajo prilegati velikosti podkve.
Največja dovoljena velikost žeblja je 15 mm x 15 mm x 12 mm (dolžina x širina x višina). Ojačani
jekleni šivi niso dovoljeni.
1.6. Konjska oprava in druga oprema
1.6.1. Sedla
Dovoljena so vsa sedla in jahalne oz. sedalne blazine, ki se prilegajo islandskemu konju in konja
ne poškodujejo ali mu povzročajo neugodje.
1.6.2. Uzda in nosni jermen
Uzda in nosni jermen se morata dobro prilegati, biti pravilno nastavljena in ne smeta poškodovati
konja.
1.6.3. Žvale
Žvale se morajo konju dobro prilegati in ne smejo poškodovati njegovih ust.
Sodniki lahko dovolijo uzdo brez žval, če za to obstaja dober razlog.
1.7. Biči

Jahalni bič je dovoljen, največja dolžina je 120 cm, vključno s čopom.
1.8. Zaščitna oprema
Skupna dovoljena teža zaščitne opreme je 120 gramov (skupna teža kopitnih zvoncev ali
ščitnikov proti udarcem v zadnje noge na eni nogi) in je temne barve, rjave ali črne. Če se
uporablja ščitnike pri ocenjevanju jahalnih sposobnosti, se mora enako oprema uporabljati skozi
celotno predstavitev. Če se ščitnik sname, ga je treba pritrditi nazaj, preden jahač nadaljuje s
predstavitvijo.
1.9. O jahačih in vodnikih
1.9.1. Med ocenjevanjem naj konja ves čas predstavlja isti jahač. Vendar pa lahko nov jahač
predstavi konja pri 2. ocenjevanju. Jahač naj bo razsoden in naj prikaže spoštljivo jahanje,
lastnik/vodnik konja pa naj se ravno tako vede vljudno in bo pošten do osebja in razstave. V
nasprotnem primeru lahko komisija osebi izreče grajo ali jo izloči iz razstave.
1.9.2. Če je konj pozitiven na preizkusu za nedovoljene droge, bo v skladu s pravilnikom o
uporabi drog (št. 635/1996) njegov jahač obdolžen in mu bo sojeno po islandskem zakonu in
ustreznih mednarodnih pravilih. Če je jahač prekršil pravilnik o uporabi drog, ki ga je sprejelo
Državno združenje jahalnih klubov (LH) ali FEIF, bo vsaka sodba, ki jo bo prejel, veljala tudi za
rejske razstave.
1.9.3. Nošenje jahalnih kap/čelad, ki jih odobrijo uradni organi, je obvezno.

Del
2 Dodatni pravilnik za organizatorje državnih rejskih razstav
Ta pravilnik je dodatek k uvodu Pravilnika o rejskih razstavah (III. oddelek, 2. poglavje, 1.del) in k
Islandskemu osnovnemu pravilniku o rejskih razstavah (III. oddelek, 2. poglavje, 1. del).
2.1. Primerni konji
Udeležba je dovoljena le čistokrvnim islandskim konjem.
2.1.1. Dokaz o identiteti
2.1.1.1. Potrdilo o izvoru / potni list konja
Dokazilo o starosti in rodovniku je treba predložiti v obliki uradnega originalnega potrdila o izvoru /
potnega lista konja (ali uradno overjene kopije), izdanega ali registriranega pri priznanem uradu,
ki vodi rejsko knjigo v državi članici FEIF.
2.2. Primerni jahači
Jahači naj bi bili člani združenja, ki je priključeno FEIF. Jahač, ki so mu zaradi kršenja pravil FEIF
ali Kodeksa ravnaja FEI v kateri koli članici FEIF začasno prepovedali tekmovati, ne sme
sodelovati na rejskih razstavah v nobeni državi članici FEIF, vse dokler se prepoved ne prekliče.
2.3. Pregledi
Za pregled čevljev, zaščitne opreme in ostale opreme so odgovorni sodniki ali izkušene osebe, ki
jih imenujeta glavni sodnik in vodja razstave.
2.4. Uživanje nedovoljenih poživil v povezavi z rejskimi razstavami
Notranja ali zunanja zdravila niso dovoljena. Izjeme tega pravila so mogoče le z dovoljenjem
uradnega veterinarja. Uporaba vitaminov in mineralov je dovoljena. Vendar pa se jih lahko daje le
na naraven način, torej ne z injekcijo.
Vsem konjem se sme vzeti vzorce za analizo (kri, urin, slina). Če so rezultati pozitivni, mora
stroške plačati lastnik ali jahač, če so negativni, pa jih plača organizator.
Organizator se lahko odloči, da bo izvedel preizkus za ugotavljanje prisotnosti nedovoljenih
poživil. V tem primeru glavni sodnik izžreba konje za vzorčenje. Rezultati žreba so tajni. Če so
konji izžrebani, morajo biti imenovani takoj po 2. ocenjevanju jahalnih sposobnosti. Jahač ali
njegov predstavnik mora biti s konjem na voljo za jemanje vzorcev takoj, ko se to zahteva.
Ko je konj izločen zaradi prepovedanega zdravniškega posega, izgubi vse ocene, pridobljene
med razstavo. Enako velja v primeru pozitivnega rezultata na preizkusu za ugotavljanje
prisotnosti nedovoljenih poživil. Uporaba anestetikov in antibiotikov (protivirusne in
protibakterijske substance ter takšne proti zajedavcem) za zdravljenje manjših obolenj, ureznin in
odrgnin je med dogodkom dovoljena, če veterinar za to izda pisno dovoljenje. Če je tako
zdravljenje potrebno tik pred dogodkom, je lahko dovoljeno, če ga opravi veterinar in o tem v pisni
obliki obvesti uradnega veterinarja. Če je po mnenju uradnega veterinarja odrgnina takšna, da bi
lahko nepravično vplivala na nadaljnji nastop konja na razstavi, je konja potrebno izločiti.
Pritožba ni možna.
2.5. Posebni pravilnik za državne rejske razstave
2.5.1. Vsako člansko združenje FEIF se lahko pri organizaciji državne rejske razstave po svoje
odloči glede:
a) razporeditve razredov,
b) ocenjevanja mladih konjev,
c) zgolj ocenjevanja postave,

d) vrstnega reda, po katerem se ocenjevanje izpelje,
e) števila sodnikov v sodniški žiriji,
f) sodelovanja sodnika za ocenjevanje jahanja,
g) sodelovanja državnih ali/in mednarodnih sodnikov,
h) registracije rezultatov v WorldFengurju.
2.5.2. Mednarodna veljavnost rezultatov
Vsako člansko združenje FEIF se lahko odloči, ali bo priznalo rezultate državnih rejskih razstav iz
drugih držav.
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3 Dodatni pravilnik za organizatorje mednarodnih rejskih razstav
Ta pravilnik je dodatek k uvodu Pravilnika o rejskih razstavah (III. oddelek, 2.poglavje, 1.del) in k
Islandskemu osnovnemu pravilniku o rejskih razstavah (III. oddelek, 2. poglavje, 1. del) ter k
Dodatnemu pravilniku za organizatorje državnih rejskih razstav (III. oddelek, 2. poglavje, 2.del).
3.1. Osebje in delo
3.1.1. Sodniška žirija
3.1.1.1. Sodniška žirija je običajno sestavljena iz treh sodnikov FEIF, ki imajo mednarodno
licenco. Kadar je število konj na razstavi 25 ali manj, se lahko organizator odloči, da bosta v žiriji
le dva sodnika, ki imata mednarodno licenco FEIF.
Trije sodniki delajo skupaj na rejski razstavi in dosežejo dogovor za vsako oceno, ki je podeljena.
Enega od članov sodniške žirije organizator imenuje za glavnega sodnika. Če se odločijo za
jahalnega sodnika, je eden od žirije, ki ima licenco za jahalnega sodnika, imenovan na to mesto.
3.1.1.2. Naloge glavnega sodnika so:
a) zagotoviti, da se trenutno veljavni FIZO pravilno upošteva;
b) voditi informiranje sodnikov pred in po razstavi;
c) zagotoviti komunikacijo med sodniki in vodjo razstave;
d) odobriti progo in druge objekte skupaj z vodjem razstave;
e) odločiti se skupaj z vodjo razstave, na katerem delu proge bodo konji predstavljeni;
f) prevzeti naloge vodje razstave, če vodja razstave ni bil izvoljen;
g) predložiti poročilo rejske razstave rejskemu vodji FEIF.
3.1.1.3 Urnik dela za sodnike
Največje število konj, ki se ga oceni v enem dnevu, ne sme preseči 40-45.
Organizatorji razstave se lahko sami odločijo, ali želijo, da pri katerem koli delu ocenjevanja
sodniki delajo v skupini ali ločeno. Pri sodnikih, ki delajo ločeno, kot rezultat šteje povprečje
njihovih ocen (vedno na dve decimalki), medtem ko se pri sodnikih, ki delajo v skupini, povprečje
izračuna le takrat, ko se sodniki po razgovoru ne morejo odločiti za enako oceno. Sodniki, ki
delajo ločeno, potrebujejo vsak svojega tajnika, medtem ko za sodnike, ki delajo v skupini,
zadostuje en tajnik.
Organizatorji lahko tudi sami določijo, ali bodo sodniki ocene razglasili, in čas, ko bodo to storili,
ali pa bo ocenjevanje ostalo zaprto in neobjavljeno ter za koliko časa.
3.1.2. Dodatno osebje
3.1.2.1. Organizatorji morajo imenovati:
1) vodjo razstave (če je več kot 10 sodelujočih),
2) nekoga, ki konje evidentira, pripravi računalnik in dokumentacijo (prejšnje rezultate,
ocenjevalne formularje, vzrejna potrdila in sezname rezultatov),
3) napovedovalca, ki obvešča občinstvo,
4) tajnika / tajnike sodnikov,
5) člane arbitražnega odbora,
6) uradnega veterinarja.
3.1.2.2. Vodja razstave:
a) nadzira potek rejske razstave,
b) poskrbi za nemoteno komuniciranje med sodniki in jahači,
c) zagotovi, da bodo sodniki lahko nemoteno delali,
d) skupaj z glavnim sodnikom skrbi, da se upoštevajo določila trenutno veljavnega FIZO.
3.1.2.3. Uradni veterinar in zdravstveno stanje

Na mednarodnih rejskih razstavah je uradni veterinar odgovoren za dobro zdravje in počutje
sodelujočih islandskih konj. Udeleženi konji ne smejo imeti infekcijskih ali nalezljivih bolezni in ne
smejo izhajati iz okužene živine. Na zahtevo je treba predložiti dokazilo, da so bila določila o
zahtevanem cepljenju upoštevana.
Če se večini sodnikov ali veterinarju zdi, da je konj nesposoben za razstavo (šepavost,
neustrezna telesna pripravljenost, uživanje nedovoljenih poživil, itd.), lahko glavni sodnik ali
uradni veterinar odredi veterinarski pregled. Odločitev, ali je konj sposoben za razstavo, je v
rokah uradnega veterinarja.
Pritožba ni možna.
3.2. Uradno priznanje FEIF
3.2.1. Uradni rejski vodja FEIF mora vnaprej odobriti organizacijo rejske razstave in
organizatorjev izbor članov sodniške žirije, jahalnega sodnika in glavnega sodnika.
3.2.2. Organizatorji morajo posredovati prijavnico za odobritev mednarodne rejske razstave
rejskemu vodji FEIF vsaj en mesec pred razstavo. Prijavnico lahko dobijo na internetni strani
FEIF (www.FEIF.org). Prijavnica je veljavna le s podpisom državnega rejskega vodje.
3.2.3. Rejski vodja FEIF prejme popoln komplet kopij obrazcev za ocenjevanje FEIF in potrdil za
ocenjevanje FEIF z vsemi rezultati razstave.
3.2.4. Rezultati bodo objavljeni v Registru plemenskih konj FEIF, WorldFengurju.
3.2.5. Pristojbina za vsakega ocenjenega konja se plača FEIF v skladu s pravili, ki veljajo za
Register plemenskih konj FEIF.
3.3. Dokumenti in druge informacije, povezane z mednarodnimi rejskimi razstavami
3.3.1. Obrazci za ocenjevanje reje FEIF
Pri ocenjevanju rejski sodniki uporabljajo obrazce za ocenjevanje reje FEIF. Uradni obrazci za
ocenjevanje, ki so standardni, z izjemo jezika, ki se uporablja, se uporabljajo na vseh
mednarodnih rejskih razstavah v organizaciji FIZO. Za pripravo in tiskanje obrazcev za
ocenjevanje so zadolženi rejski vodje FEIF. Fotokopiranje je dovoljeno.
Kakršno koli spremembo vsebine obrazcev mora najprej odobriti Odbor rejskih sodnikov, končno
odobritev pa izreče rejski vodja FEIF.
Za obrazce za ocenjevanje reje FEIF se lahko zaprosi pri rejskih vodjih FEIF ali pa se pridobijo na
internetni strani WorldFengurja (od uradnih registratorjev).
3.3.2. Potrdila o ocenjevanju reje FEIF
Potrdilo o ocenjevanju reje FEIF dokazuje rezultate z vseh mednarodnih rejskih razstav. Potrdilo
je v standardni obliki. Za pripravo in tiskanje je zadolžen rejski vodja FEIF.
Oblikovano mora biti tako, da je na njem dovolj prostora za logotip organizatorja razstave. Stroški
za tiskanje organizatorjevega logotipa niso obveznost FEIF.
Poseben papir, ki se uporablja za tiskanje potrdil FEIF, je na voljo pri rejskem vodji FEIF.
Naročniki WorldFengurja lahko za izdelavo izračunov in izdajo potrdil o ocenjevanju reje FEIF na
rejski razstavi uporabijo WorldFengurjeve prostore, namenjene rejskim razstavam.
3.3.3. Objava uradnih dokumentov o rezultatih na mednarodnih rejskih razstavah
Naloga organizatorjev je, da ob koncu mednarodne rejske razstave izdelajo potrdilo o
ocenjevanju reje FEIF in ga izročijo osebi, ki je bila odgovorna za predstavitev konja na
ocenjevanju.
Uradni dokumenti o rezultatu vključujejo obrazec za ocenjevanje reje FEIF in potrdilo o
ocenjevanju reje FEIF.

Uradne dokumente morajo podpisati vsi sodniki in rejski vodja FEIF ali oseba, ki jo je pisno
pooblastil za zastopanje.
Ob vsaki izdelavi ali podelitvi potrdila o ocenjevanju reje FEIF mora biti potrdilu priložen tudi
obrazec za ocenjevanje reje FEIF, ki se je uporabljal med ocenjevanjem.
Kakršna koli prijava napak v objavljenih uradnih dokumentih mora biti naslovljena na državno
organizacijo, ki je odgovorna za rejsko razstavo, ki mora zahtevek odobriti, preden ga posreduje
rejskemu vodji FEIF v odločanje. Za odločitev odgovarja rejski vodja FEIF.
3.4. Primerni konji
Običajno naj bi bile razstave odprte za vse konje, registrirane v priznani rejski knjigi v državi
članici FEIF, brez omejitev glede prijav, razen tistih po spolu in starosti konj, ki se nanašajo na
posamezne razrede razstave.
Rejski vodja FEIF mora odobriti kakršne koli druge omejitve organizatorjev, kot je največje število
iz vsake države ali nadzor kakovosti konj.
3.5. Razredi
Žrebci in kobile se predstavijo v ločenih razredih po teh starostnih skupinah:
a) 5 let,
b) 6 let,
c) 7 let ali več.
3.6. Štartna številka
Vsak konj je prijavljen v program razstave s štartno številko. Številka mora biti jasno vidna na
osebi, ki konja predstavi za ocenjevanje postave, ali na jahaču med ocenjevanjem jahalnih
sposobnosti.
3.7. Žvale in nosni jermen
3.7.1. Dovoljene so naslednje žvale:
- Gladke, pregibne ali dvakrat pregibne kovinske brzde.
- Gladke, z ravno brzdo ter ustnikom iz sintetičnega materiala.
- Gladke, pregibne ali dvakrat pregibne kovinske brzde in utor za jezik.
- Gladke Pelham z enostavnim, ravnim, zaokroženim ustnim delom, ki je pri licih fiksen ali
premičen. Ličnik je dolg največ 7 cm. Dve brzdi.
- Gladke islandske žvale, pregibne ali dvakrat pregibne z utorom za jezik ali brez njega.
- Gladke islanske žvale z enojnim pregibom in ustnikom. Ličnik je dolg največ 17 cm.
Največja debelina za vse ustnike je 10,8 mm.
Debelina žval se meri v kotičkih ust. Če žvale niso enako zaokrožene na meritvenih točkah, se
meri najtanjši del.
Dolžina ličnika se meri od točke, kjer je ustnik pritrjen, do točke, kjer se pritrdi na uzdo.
3.7.2. Lahko se uporabljajo naslednji nosni jermeni:
- Z vsemi žvalami: angleški nosni jermen Cavesson, ameriški, kombinirani (»flash«), mehiški
(»Grackle«), hanoverski (»Drop«) in Levellerov nosni jermen.
- Z brzdami Pelham in islandskim brzdami: angleški nosni jermen Cavesson in ameriški nosni
jermen.
Vodenje mednarodnih rejskih razstav
3.8. Kontrola
Kontrola čevljev, zaščitne in druge opreme za konja in jahača je naloga sodnikov. Osnovni
pregled opreme konja je obvezen za vse konje na razstavi in se opravi pred ocenjevanjem. V
imenu sodnikov lahko glavni sodnik za drugi pregled opreme, pred prvim in drugim ocenjevanjem
jahalnih sposobnosti, pooblasti eno ali dve izkušeni osebi.
Vsak sodnik, ki je v dvomih, ali je prišlo do kršenja pravil o opremi (FIZO, III. oddelek, prvi del:
1.4.-1.8. in tretji del 3.7.), lahko naroči, da se opravi pregled. Pregled izpelje eden ali več

sodnikov. Jahač in sodniki lahko za pomoč prosijo uradnega veterinarja in kovača. Sodniki
odločijo, ali je oprema v skladu s predpisi. Zahtevajo lahko, da se podkve odstranijo ali
zamenjajo. Jahač nima pravice zahtevati odškodnine. Če jahač ne želi upoštevati sodnikovih
navodil, bo konj izločen iz celotne razstave.
3.9. Vrstni red
Vrstni red se žreba za vsak razred posebej.
3.10. Ocenjevanje
Rejska razstava je sestavljena iz meritev konja, ocenjevanja postave in ocenjevanja jahalnih
sposobnosti.
3.10.1. Prijava
Med veterinarskim pregledom, meritvami in ocenjevanjem postave ima lahko vodnik enega
pomočnika, da mu pomaga pokazati konja. Med ocenjevanjem jahalnih sposobnosti pomočniki ne
smejo biti na progi.
3.10.2. Merjenje
Vsak konj, za katerega se lahko s predložitvijo originalnega potrdila ali potrjeno kopijo dokaže, da
je bil v istem letu že izmerjen v skladu z islandskim sistemom za merjenje plemenskih konj FEIF,
je lahko izvzet iz ponovnih meritev na razstavi - z izjemo merjenja dolžine kopit. Vsi ostali konji se
izmerijo popolnoma v skladu s FIZO. Konji se lahko predstavijo za nadaljnje ocenjevanje, ko so
rezultati meritev izdelani.
3.10.3. Postava
Postava se ocenjuje, ko je konj predstavljen s pomočjo vodnika in med obema ocenjevanjema
jahalnih sposobnosti. Po uvodnem ocenjevanju postave mora imeti jahač dovolj časa, da pripravi
konja za ocenjevanje jahalnih sposobnosti.
3.10.4. Jahalne sposobnosti
Konje se za jahalne sposobnosti ocenjuje dvakrat v dveh ločenih ocenjevanjih. Med prvo
predstavitvijo se predstavijo jahalne sposobnosti vsakega konja posebej. Konja se sme na progi
jahati največ 8-10 minut, tj. 4-5 krat v vsako smer. Pri drugem ocenjevanju jahalnih sposobnosti
se konji predstavijo v skupinah po 2-4 in vsak razred se začne s konji, ki so dobili najnižjo oceno
pri uvodni ocenitvi. Med drugim ocenjevanjem lahko jahači 6-krat predstavijo svoje konje, tj. 3krat v vsako smer. Dodatna predstavitev konja med tem drugim ocenjevanjem je mogoča le na
zahtevo enega od sodnikov.
3.10.5. Preizkus s strani jahalnega sodnika
Organizatorji se lahko odločijo, ali želijo imeti jahalnega sodnika. Jahalni sodnik preizkusi le
značaj konja. V ta namen se konja jaha po progi dvakrat v obe smeri.
Preizkus se opravi kmalu po prvi jahalni predstavitvi konja.
3.11. Rezultati
3.11.1. Jahač mora biti obveščen o vseh ocenah najkasneje do drugega ocenjevanja jahalnih
sposobnosti.
3.11.2. Ko je ocena enkrat objavljena, se lahko med razstavo le še zviša.
3.11.3. Sodniška odločitev glede ocene je končna.
3.11.4. Mednarodno priznanje rezultatov
Rezultati mednarodne rejske razstave, organizirane v skladu s FIZO, so veljavni v vseh državah
članicah FEIF in morajo biti zabeleženi v WorldFengurju. Zabeležbo mora potrditi glavni sodnik,
najpozneje v enem tednu po razstavi.

3.12. Izhodišča v primeru navzkrižja interesov
Nobeno od teh izhodišč ne sme vplivati na veljavnost rezultatov:
a) če je sodnik rejec, lastnik ali bivši lastnik konja;
b) če je sodnik lastnik/bivši lastnik očeta ali matere konja;
c) če je rejec, jahač ali lastnik bližnji sorodnik sodnika (žena/mož ali partner v podobnem
razmerju, otrok, vnuk, starši, stari starši, sestra/brat ali njihovi otroci);
d) kadar sodnik meni, da je prišlo do navzkrižja interesov, ki bi lahko vplivali na njegovo
sposobnost ocenjevanja.
Kadar se pojavijo katere koli izmed zgoraj navedenih okoliščin, se sodniku predlaga, da zapusti
komisijo za čas ocenjevanja takega konja. Preostalemu delu komisije se dovoli, da izpelje
ocenjevanje.
3.13. Točnost
Konj bo izločen, če se ne pojavi na ocenjevanju po treh klicih v treh minutah, v primeru, da se je
urnik upošteval.
Če je bil nastop odpovedan, mora jahač o tem nemudoma obvestiti tajništvo.
3.14. Odgovornost
Sodelovanje in vse predstavitve potekajo na odgovornost jahača, vodnika ali lastnika. Niti FEIF
niti organizator ne prevzemata nobene odgovornosti.
3.15. Disciplinski ukrepi, ugovori in arbitražni odbor
3.15.1. Izločitev konja
Konj, predstavljen za ocenitev, ki kaže nevarno vedenje, je izločen iz razstave.
Takega konja lahko izloči le sodniški odbor.
Pritožba ni možna.
3.15.2. Disciplinski ukrepi za jahača ali lastnika
Kršitve določb FIZO ali kodeksa ravnanja in pravičnega obnašanja ter discipline s strani jahača ali
lastnika se lahko kaznujejo z disciplinskimi ukrepi.
3.15.2.1. Kršenje pravil
Pravila krši vsaka oseba, ki:
a) spravi združenje in/ali islandske konje na slab glas;
b) ravna s konji nepošteno, postavlja konju pretirane zahteve ali ga tepe;
c) krši uveljavljena pravila o preprečevanju krutosti nad živalmi;
d) predstavi konja, čeprav je konj očitno zbolel za infekcijsko ali nalezljivo boleznijo;
e) uporabi substanco, ki se uporablja za umetno vplivanje na konjev nastop – tudi vsaka oseba,
ki bi poskušala izvesti tako dejanje ali bi sodelovala pri njem, je kriva prevare ali poskusa prevare;
f) kot organizator ne izpolni obveznosti, ki jih nalaga FIZO;
g) ne upošteva odločitve arbitražnega odbora.
3.15.2.2. Vrste disciplinskih ukrepov
a) opomin,
b) diskvalifikacija iz nadaljnjega tekmovanja/razstave,
c) javni ukor (register opominov FEIF),
d) suspendiranje.
3.15.2.3. Izvrševanje disciplinskih ukrepov
a) Opomin se izreče pri manjših kršitvah, ko te niso namerne, ko ni bilo resnih posledic in kadar
stranka še ni bila disciplinsko kaznovana za enak ali podoben prekršek.
b) Diskvalifikacija naj bi sledila, ko resnost prekrška presega opomin, ko je zadeva z
diskvalifikacijo zaključena ali ko se je prekršek zgodil več kot enkrat ali ko je prekršek resen
oziroma osnovnega značaja.

c) Javni ukor sledi, če je zadevna stranka v preteklosti že bila večkrat diskvalificirana zaradi
enakega prekrška ali ko je prekršek tako resnega značaja, da se lahko kaznuje le z ukorom. Ukor
hkrati pomeni tudi diskvalifikacijo iz tekmovanja/razstave.
d) Suspendiranje se uveljavi takrat, ko je zadevna stranka že dvakrat dobila ukor ali ko je
prekršek tako resne narave, da je primerna kazen le suspendiranje. Trajanje suspenza mora
odražati resnost prekrška.
3.15.2.4. Postopki
a) Opomin lahko izreče kateri koli sodnik.
b) Diskvalifikacijo mora zahtevati sodniški odbor, o njej pa odloča arbitražni odbor.
c) Javni ukor lahko izreče le arbitražni odbor.
d) Odločitev o suspendiranju je v odgovornosti arbitražnega odbora. Trajanje je določeno s strani
arbitražnega sveta. Arbitražni odbor lahko predlaga trajanje.
3.15.2.5. Odločitev o izvršitvi disciplinskih ukrepov se sporoči jahaču ali predstavniku takoj, ko je
sprejeta. Kadar sodniki potrebujejo čas, da razjasnijo primer, je treba jahača ali predstavnika
takoj obvestiti, da se odloča o disciplinskih ukrepih.
3.15.3. Vpliv disciplinskih ukrepov na rezultate ocenjevanja
Kadar oseba, ki sodeluje pri predstavitvi konja, prekrši pravila in je deležna opozorila ali večjega
ukrepa, so rezultati, ki jih je dobil konj, veljavni le, ko so sodniki proučili vpliv jahačevega prekrška
na njihovo zmožnost, da konja ocenijo v skladu s pravili. Sodniški odbor se lahko odloči, da bo
omogočil pogoje za drugo predstavitev in ocenjevanje konja pred koncem razstave.
3.15.4. Ugovor
3.15.4.1. Vsak, ki je bil oškodovan zaradi kršitve določil urnika ali FIZO, ima pravico do ugovora;
enako velja tudi za vse sodnike, organizatorje in vodje razstav. Na svetovnih prvenstvih ima vsak
vodja skupine pravico do ugovora.
3.15.4.2. Ugovori v zvezi s sodniškimi odločitvami lahko temeljijo le na kršitvi pravil ali zlorabi
diskrecijske pravice.
3.15.4.3. Ugovore je treba v pisni obliki podati organizacijskemu odboru, najkasneje pol ure po
dogodku, skupaj s pologom 50 evrov ali enakovrednega zneska v drugi denarni enoti.
3.15.4.4. Ugovore v zvezi z razporedom in predstavitvenimi postopki je treba predložiti pred
začetkom dogodka ali razreda, na katerega se ugovor nanaša. Polog se vrne, če je ugotovljeno,
da je bil ugovor podan upravičeno.
3.15.5. Arbitražni odbor
3.15.5.1. V času trajanja mednarodne rejske razstave je treba ustanoviti arbitražni odbor, ki ga
sestavljajo:
1) vodja razstave ali delegat, ki ga je pred tem imenoval;
2) član organizacijskega odbora;
3) glavni sodnik ali član sodniškega odbora, ki ga je pred tem imenoval;
4) rejski vodja FEIF ali oseba, ki jo je imenoval, da ga bo zastopala;
5) predstavnik rejcev, ki bodo predstavili konje na rejskem ocenjevanju, ki je izbran pred
začetkom rejske razstave. Če ga je treba zamenjati, mora rejce zastopati nadomestni član.
3.15.5.2. Arbitražni postopki se izvedejo ustno. Treba je voditi zapisnik, ki mora vsebovati vsaj
podatke o članih arbitražnega odbora, kraju in času izvedbe postopka, navzočnosti, spornih
vprašanjih in odločitvah arbitraže.
Zasedanje arbitraže je javno. Posvetovanje je zaupno.
Odločitve arbitraže so sprejete z navadno večino. V primeru, da je glasovanje izenačeno, je
odločilen glas glavnega sodnika ali rejskega vodje FEIF oz. njegovega zastopnika.

Odločitev je nato treba nemudoma posredovati stranki v pisni obliki.
Zapisnik arbitraže je treba vročiti rejskemu vodji FEIF.
Stranka se lahko zoper odločitve arbitraže pritoži arbitražnemu svetu FEIF v roku dveh tednov.
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4 Dodatni pravilnik, izključno za rejske razstave med svetovnimi prvenstvi
Ta pravilnik je dodatek k uvodu Pravilnika o rejskih razstavah (III. oddelek, 2. poglavje, Rejske
razstave) in k Islandskemu osnovnemu pravilniku o rejskih razstavah (III. oddelek, 2. poglavje, 1.
del) ter Dodatnemu pravilniku za organizatorje državnih rejskih razstav (III. oddelek, 2. poglavje,
2. del) in Dodatnemu pravilniku za mednarodne rejske razstave (III. Oddelek, 2. poglavje, 3. del).
4.1. Organizatorji svetovnih prvenstev so dolžni organizirati rejsko razstavo na svetovnem
prvenstvu.
4.2. Primerni konji
Države članice FEIF lahko prijavijo največ dva konja za vsako starostno skupino. Konji lahko
sodelujejo tako v rejskih kot v športnih razredih, vendar pa se podkovanja v času trajanja
svetovnega prvenstva ne sme menjati.
Rezervni konji niso dovoljeni.
Konj lahko zastopa le državo, v kateri je bil rojen.
4.3. Sodniški odbor
4.3.1. Rejski vodja FEIF in odbor rejskih sodnikov sta odgovorna za izbiro sodniškega odbora in
organizatorja o svoji odločitvi obvestita vsaj 3 mesece pred razstavo.
4.3.2. Trije sodniki skupaj delajo na razstavi in o vsaki podeljeni oceni dosežejo soglasje.
4.3.3. Uvodne ocene, podeljene konju, niso za javno objavo, dokler ni zaključeno celotno prvo
ocenjevanje (tj. merjenje, ocenjevanje postave, prvo ocenjevanje jahalnih sposobnosti in
morebitnaocena jahalnega sodnika).
4.4. Vodja moštva
4.4.1. Vsaka od sodelujočih držav mora imenovati vodjo moštva, ki bo moštvo predstavljal. Vodja
moštva bo prejel vse informacije v zvezi z razstavo in bo kontaktna oseba med moštvom,
organizatorji in FEIF.
4.4.2. Vsak vodja moštva ima pravico do ugovora. (FIZO, III. oddelek, 2. poglavje, 3. del:
3.15.4.1.).
4.5. Arbitražni odbor
4.5.1. V arbitražnem odboru ne smeta biti nikoli več kot dva člana iste narodnosti.
4.6. Nagrade
4.6.1. Konj, ki je prvi v svojem razredu, prejme posebno nagrado.
4.6.2. Če je več konj izenačenih na prvem mestu v istem razredu, se na prvo mesto uvrsti konj z
najboljšim rezultatom, izračunanim na 3 decimalna mesta.
4.7. Mednarodno priznanje rezultatov
Rezultati rejskih razstav med svetovnimi prvenstvi, ki se organizirajo v skladu s FIZO, so veljavni
v vseh državah članicah FEIF.

Poglavje
3 Mednarodni rejski sodniki in jahalni sodniki
Prva izdaja 2000, 1. sprememba 2001.
Opredelitve pojmov
1. Mednarodni rejski sodnik
Rejski sodnik s številnimi izkušnjami, ki je potrjen s strani njegove države, ki je članica FEIF, in je
opravil preizkus za mednarodnega rejskega sodnika. Ima licenco, ki jo je izdal rejski vodja FEIF,
da lahko ocenjuje islandske plemenske konje na mednarodnih rejskih razstavah.
2. Mednarodni rejski sodnik in jahalni sodnik
Mednarodni rejski sodnik s številnimi izkušnjami pri šolanju in jahanju na razstavah/tekmovanjih
na najvišjem nivoju. Jahalne sposobnosti in znanje o šolanju/jahanju, ki je primerno za
ocenjevanje konjevega značaja na mednarodnih rejskih razstavah. Licenco za jahalnega sodnika
izda rejski vodja FEIF na podlagi nominacije odbora rejskih sodnikov.
Lastnosti in predpogoji
3.1. Splošno
a) Spoštuje in z ljubeznijo ceni konja kot posameznika.
b) Daje dober zgled pri ravnanju z islandskimi konji.
c) Ceni jahačevo pravilno in obzirno ravnanje s konjem.
d) Vedno upošteva pravila za sodnike FEIF, ko gre za navzkrižje interesov, in je v vlogi
funkcionarja na rejski razstavi.
e) Vedno ocenjuje pazljivo, skrbno in natančno.
3.2. Posebne kvalitete in pogoji
a) Poznavanje anatomije konja in njegovega naravnega gibanja.
b) Izkušnje pri šolanju in jahanju več islandskih konjev različnih tipov.
c) Izkušnje s stalnim uradniškim delom na državnih in mednarodnih rejskih razstavah pri
ocenjevanju postave in jahalnih sposobnosti vsaj 50 konjev na leto in vsaj 2 leti stalnega dela kot
priznan državni rejski sodnik.
d) Podrobno poznavanje FIZO.
e) Osnovno znanje o možnosti dedovanja posameznih lastnosti/potez, dednih boleznih in najbolj
pogostih boleznih konj.
f) Osnovno poznavanje metod za rejsko ocenjevanje.
g) Obiskovanje seminarjev za rejske sodnike FEIF.
Seminarji za mednarodne rejske sodnike
4. Seminar
FEIF organizira in vodi seminarje vsako drugo leto.
Za te seminarje sta potrebna dva inštruktorja. Inštruktorji morajo biti med najbolj izkušenimi
sodniki, ki sodijo po FEIF / islandskem ocenjevalnem sistemu za plemenske konje, in jih izbere
odbor rejskih sodnikov. Rejski vodja FEIF mora odobriti program in inštruktorje.
Cilj je izobraziti izkušene rejske sodnike po strokovnih standardih in jih tako usposobiti za
ocenjevanje na najvišji stopnji. Hitrost dela na seminarju, način poučevanja in strog preizkus so
namenjeni le izkušenim udeležencem.
Seminarji so na voljo le sodnikom, ki jih odobri država članica FEIF. Pomembno je, da FEIF
zaupa posamezni državi, da sama določi, kdo je dovolj izkušen za udeležbo na seminarju.
Trajanje seminarja je 4 dni. Najbolje je, če število udeležencev na teh seminarjih ni večje od 12.
5. Preizkus
5.1. Seminar za mednarodne rejske sodnike vključuje preizkus ob koncu seminarja. Sodniki
morajo preizkus na koncu seminarja za mednarodne rejske sodnike opraviti, če želijo postati

mednarodni rejski sodniki z licenco. Za sodnike, ki že imajo licenco FEIF, služi preizkus le kot
pokazatelj sodnikovih močnih in/ali šibkih točk.
5.2. Opredelitev preizkusa
a) Faktor 1/3. Pisni preizkus: posamično ocenjevanje postave štirih konj.
b) Faktor 1/3: Pisni preizkus: Posamično ocenjevanje jahalnih sposobnosti štirih konj.
c) Faktor 1/6: Ustni preizkus: Postava.
d) Faktor 1/6: Ustni preizkus: Jahalne sposobnosti.
Izpraševalci določijo pravilne ocene za vsakega konja in ocenijo rezultate kandidatov po lestvici
od 0 do 10. Odločijo se, katera ocena s strani kandidata je sprejemljiva in določijo manjše ali
večje napake.
Za pridobitev licence FEIF za mednarodnega rejskega sodnika se zaheva rezultat z najmanj 75
% povprečnim uspehom (del a-d).
Trajanje preizkusa je 1 dan (2 dneva).
Inštruktorji/učitelji na seminarju skupaj z zunanjim izpraševalcem tvorijo izpitno komisijo za
preizkus. Zunanji ocenjevalec je med najbolj izkušenimi sodniki za sojenje po FEIF / islandskem
sistemu za ocenjevanje plemenskih konj, izbereta pa ga odbor rejskih sodnikov in rejski vodja
FEIF.
Licenca FEIF za sojenje na mednarodnih rejskih tekmovanjih ali razstavah
6.1. Prva licenca
Rejski vodja FEIF lahko izda prvo licenco sodniku za obdobje 2 let:
1: ko sodnik opravi preizkus na seminarju za mednarodne rejske sodnike,
2: ter tistim učiteljem/izpraševalcem na seminarju za mednarodne rejske sodnike, ki so ocenili
najmanj 200 konjev v preteklih dveh koledarskih letih.
6.2. Podaljšanje licence
Rejski vodja FEIF lahko podaljša licenco sodnika za skupno obdobje 4 let, ko:
1: je sodnik z licenco v zadnjih dveh koledarskih letih ocenil 200 konj na državnih ali mednarodnih
rejskih razstavah v skladu s FEIF / islandskim sistemom ocenjevanja plemenskih konj.
6.3. Obnovitev licence
Rejski vodja FEIF lahko obnovi licenco sodniku za obdobje 2 let, ko:
1: sodnik ni ocenil zahtevanega števila 200 konj na državnih ali mednarodnih rejskih razstavah v
skladu s FEIF / islandskim sistemom ocenjevanja plemenskih konj, ampak je ocenil več kot 50
konj vsako koledarsko leto v času trajanja licence in je sodeloval na seminarju za mednarodne
rejske sodnike za tisto leto;
2: sodnik, ki je ocenil zahtevano število 200 konj na državnih ali mednarodnih rejskih razstavah v
skladu s FEIF / islandskim sistemom ocenjevanja plemenskih konj in je že podaljšal licenco za
skupno obdobje 4 let ter sodeloval na seminarju za mednarodne rejske sodnike ob koncu 4letnega obdobja.
6.4. Posebna pravila za jahalne sodnike
Pogoji za jahalne sodnike so zajeti tudi v 6. odstavku, pododstavek 6.1.-6.3. z dodatkom, da mora
odbor rejskih sodnikov rejskemu vodji FEIF predlagati podaljšanje/obnovitev licence.
6.5. Poročila
Pogoj za obnovitev/podaljšanje licence je, da mednarodni rejski sodnik predloži rejskemu vodji
FEIF poročilo o času in kraju rejskih tekmovanj ter o številu konj, ki jih je ocenil na državnih ali
mednarodnih rejskih razstavah v skladu s FEIF / islandskim sistemom ocenjevanja plemenskih
konj v času trajanja licence.

Poglavje
5 Uradne mednarodne podatkovne zbirke
Del
1 FEIF/BÍ WorldFengur
Pravilnik FEIF WorldFengur
1. izdaja 2000, 1. sprememba 2001, 2. sprememba 2002.
1. Narava in namen pravilnika WorldFengur
1.1. Pravilnik WorldFengur je uradni pravilnik FEIF, ki ga je sprejela Skupščina delegatov FEIF.
Spremeniti ali razveljaviti ga je mogoče le z odobritvijo Skupščine delegatov FEIF.
2. Uvod
2.1. Projekt sodelovanja WorldFengur vključuje FEIF in BÍ. Pogoji sodelovanja so zapisani v
Sporazumu o sodelovanju, izvod katerega je mogoče dobiti pri Odboru za sodelovanje
WorldFengur. Članska združenja FEIF lahko pristopijo k WorldFengurju, če z BÍ sklenejo
pridružitveni sporazum.
2.2. Projekt sodelovanja WorldFengur upravlja Odbor za sodelovanje WorldFengur, ki ga
sestavljajo rejski vodja FEIF, predsednik Rejske registracijske skupine FEIF, islandski državni
svetovalec za konjerejo, vodja računalniškega oddelka pri BÍ (ali izmenično imenovani člani FEIF
ali BÍ v skladu s Sporazumom o sodelovanju med FEIF in BÍ). Za Odbor za sodelovanje
WorldFengur sta odgovorna FEIF in BÍ, ki jima Odbor odgovarja.
2.3. Predsednik Odbora za sodelovanje WorldFengur pripravi letno pisno poročilo z letnim
računovodskim izkazom, iz katerega so razvidni prihodki in izdatki projekta. Poročilo in
računovodski izkaz se najprej predložita BÍ v pripombe, zatem pa na letnem srečanju državnim
rejskim vodjem FEIF v končno odobritev.
3. Uradni status WorldFengurja
3.1. WorldFengur je uradni svetovni register islandskih konjev.
4. Mednarodno sodelovanje
4.1. Za izvožene konje brez identifikacijske številke FEIF država bivališča zaprosi državo rojstva,
da konju dodeli identifikacijsko številko FEIF in ga čim prej vnese v WorldFengur.
4.2. Da bi zagotovila preprosto in takojšnje mednarodno sodelovanje, vsa državna združenja
FEIF imenujejo kontaktno osebo za WorldFengur, ki bo zadolžena za odzivanje na zgoraj
omenjena zaprosila.
4.3. Za osnovno registracijo izvoženih konjev, ki so uradno registrirani v državi rojstva, v
WorldFengur pooblaščeni urad v državi rojstva članskim združenjem FEIF ne zaračuna nobenih
stroškov.
4.4. Če država rojstva ni pristopila k WorldFengurju, dodeli registracijsko številko FEIF na
zaprosilo drugega članskega združenja FEIF uradni registrator katerega koli drugega urada, ki ga
je državno člansko združenje FEIF iz države rojstva za to pooblastilo.
4.5. Bændasamtök Íslands je edini urad, pooblaščen za osnovno registracijo konja, rojenega v
državi, ki ni pristopila k WorldFengurju. Takšen vpis v WorldFengur je možen le na zaprosilo
pridruženega člana. Pristojbino za registracijo podatkov plača člansko združenje FEIF iz države
rojstva.
5. Vpisi v register
5.1. Vpis rodovnika v register pomeni, da:

5.2. je konja mogoče prepoznati po mednarodni identifikacijski številki FEIF;
5.3. konjev rodovnik ustreza zahtevam Pravilnika FEIF o registraciji in prepoznavanju islandskih
konjev, in
5.4. vpisi vsakršnih rezultatov rejskega ocenjevanja pomenijo, da so bodisi bili doseženi na rejski
razstavi, organizirani v skladu z Islandskim sistemom ocenjevanja ali Pravilnikom FEIF o rejskih
razstavah (FIZO) (od 1997 do vključno z 2002) bodisi na razstavi, ki je bila organizirana v skladu
z državnimi pravili za ocenjevanje reje, pri čemer bodo podatki vpisani v poseben arhiv, kjer se
označijo kot državni rezultati. Oba tipa rezultatov ocenjevanja sta dostopna z vseh ravni dostopa.
5.5. Od začetka leta 2003 je mogoče vpisati le tiste rezultate vrednotenja reje, ki so bili doseženi
v skladu s trenutno veljavnim Pravilnikom FEIF o rejskih razstavah (FIZO), pri čemer lahko odbor
WorldFengurja po potrebi ta datum prestavi na leto 2004.
6. Odgovornost
6.1. Le pridruženi član sme dodajati ali spreminjati podatke v svojem razdelku podatkovne zbirke,
dokler je k njej pridružen. V ta namen pomeni “razdelek” tisti del podatkovne zbirke, ki se nanaša
na konje, ki jih je pridružen član registriral kot rojene ali živeče v svoji državi.
7. Uporaba podatkov
7.1. Podatki iz WorldFengurja so namenjeni zasebni rabi FEIF, BÍ, članskih združenj FEIF in
njihovih članov. Vloge za uporabo v raziskovalne, izobraževalne ali komercialne namene mora
pridruženi član nasloviti na Odbor za sodelovanje WorldFengur, ki bo o njej odločal.
8. Iznos podatkov
8.1. Če pridruženi član izstopi iz WorldFengurja, prejme od BÍ izvod izločljivih podatkov o vseh
konjih, ki so bili rojeni v njegovi državi ali so registrirani v povezavi z njo, do prvega na Islandiji
rojenega prednika, in sicer za vsako vejo rodovnika, da bi lahko v lastni režiji ponovno vzpostavil
in nadalje vodil rejsko knjigo.
9. Reševanje sporov
9.1. Vsakršni spori ali pritožbe posameznih rejcev ali lastnikov konjev se na prvi stopnji naslovijo
na pridruženega člana. Če ta zadeve ni zmožen rešiti, jo najprej predloži BÍ, če ostane nerešena,
pa še Odboru za sodelovanje WorldFengur v reševanje ali odločanje.
9.2. Vse spore ali pritožbe pridruženega člana se naslovi na Odbor za sodelovanje WorldFengur.
Če pridruženi član ni zadovoljen z rezultatom, smejo zadevo obravnavati državni rejski vodje
FEIF na letnem sestanku.
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2 Register plemenskih konjev FEIF
1. izdaja 2000, 1. sprememba 2002.
Splošno
1. Opredelitev pojmov
Register plemenskih konjev FEIF je mednarodna podatkovna zbirka s podatki o vseh plemenskih
konjih, ki so bili ocenjeni na mednarodnih rejskih razstavah, vključno s svetovnimi prvenstvi,
organiziranimi v skladu s FIZO.
2. Odgovornost
Za register skrbi Registracijska skupina. Ta odgovarja rejskemu vodju FEIF. Imenuje se
registrator FEIF, ki bo smel registrirati rezultate z mednarodnih rejskih razstav in svetovnih
prvenstev, doseženih pred letom 2003, ter rezultate z mednarodnih rejskih razstav, organiziranih
v državah, ki niso pristopile k WorldFengurju.
Organizacija
3. Registracija
Za vsakega registriranega konja se v register vnesejo naslednji podatki:
1) vsi identifikacijski podatki v skladu s trenutno veljavnim FIZO,
2) vsi rezultati z mednarodnih rejskih razstav, organiziranih v skladu s trenutno veljavnim FIZO.
4. Dostopnost / informiranje
Register je povezan s podatkovno zbirko WorldFengur. Nacionalni rejski vodje iz držav članic
FEIF in drugi uporabniki do njega dostopajo preko interneta. Nacionalni rejski vodje iz držav
članic FEIF so upravičeni do širjenja informacij iz registra znotraj lastne države v skladu s pravili
njihovega članskega združenja. Odločitev o tem, ali bodo rezultati z vseh ali nekaterih
mednarodnih rejskih razstav določenega leta objavljeni v knjižni obliki, bo sprejela Registracijska
skupina po posvetu z rejskim vodjem FEIF. Pri financiranju knjižne izdaje se upoštevata
naslednja dejavnika: možnosti zunanjega financiranja in/ali vnaprejšnje zaveze za nakup knjige.
5. Financiranje
Vsi stroški, povezani z upravljanjem in vodenjem registra, obrazci in potrdili FEIF, s programsko
opremo ter ročno obdelavo podatkov v registru, se zaračunajo uporabnikom.
Registracijska skupina vsako leto pripravi saldo računa za register, ki ga predloži na letnem
srečanju državnih rejskih vodij FEIF v potrditev. Na tem srečanju se določijo letne dajatve za
register ter z njim povezane dokumente ter programsko opremo, ter pristojbina za ocenitev
posameznega konja in njegov vnos v register. Države, ki organizirajo mednarodne rejske
razstave (z izjemo svetovnih prvenstev) ali pošiljajo konje na mednarodno rejsko razstavo na
svetovnem prvenstvu, so FEIF dolžne plačati vse tovrstne pristojbine in dajatve.

ODDELEK
III Odobrene informacije
Poglavje
6 Smernice:
Program izobraževanja rejskih sodnikov
Kot so ga odobrili državni rejski vodje FEIF na letnem srečanju v Reykjavíku na Islandiji
novembra 1999.
Splošno
Odgovornost za izobraževanje in nadaljnje usposabljanje državnih rejskih sodnikov je na strani
držav članic. Poudariti gre, da morajo nove države članice in države članice z majhnim številom
konj svoje morebitne rejske sodnike poslati na državne seminarje, namenjene rejskim sodnikom v
drugih državah.
FEIF ne zagotavlja sredstev za usposabljanje državnih sodnikov. To je v izključni pristojnosti
vsake države.
Splošna literatura o anatomiji konj ipd. bo na voljo v vsaki državni knjižnici, zato je v teh
smernicah ne navajamo. Bolj specifično literaturo za tovrstno usposabljanje predstavljajo
Islandski sistem ocenjevanja (Kynbótadómar og Sýningar, BÍ), FIZO ter zadevni deli FIPO
(Pravilnika o prireditvah z islandskimi konji).
Izobraževanje rejskih sodnikov
FEIF priporoča, da pred ocenjevanjem plemenskih konjev, ocena izpolni naslednje zahteve (A in
B):
A. Obdobje usposabljanja
1. Splošno poznavanje strukture in gibanja konja.
To je mogoče doseči z osnovnimi tečaji o anatomiji in fiziologiji na kmetijski izobraževalni
ustanovi ali z drugim primerljivim študijem (približno 30- do 50-urni seminar).
2. Poznavanje splošnih metod treninga ter teorij o jahanju in treningu, npr.:
a) ujahavanje mladega konja,
b) načela dresure,
c) treniranje petih hodov,
d) treniranje konjev za rejske razstave in tekmovanja.
Za usposabljanje v 1. in 2. delu je potreben seminar v trajanju treh ali štirih koncev tedna.
3. Precejšnja spretnost jahanja islandskih konjev.
Izkušnje s treniranjem/jahanjem več konjev različnih tipov v preteklih nekaj letih. Jahalne
spretnosti morajo zadostovati za jahanje vsaj večine konjev na rejski razstavi ter za ocenjevanje
njihovega značaja in voljnosti.
4. Poznavanje FIZO.
a) Kandidat mora poznati FIZO.
b) Vedeti mora, kako je treba v skladu s FIZO organizirati in voditi rejsko razstavo.
c) Poznati mora FEIF / islandski sistem ocenjevanja plemenskih konjev, njegovo strukturo,
namen in uporabo.
d) Poznati mora opredelitev vseh lastnosti, prednosti in slabosti znotraj vsake lastnosti ter odnos
med lastnostmi.
5. Praktično sojenje.
a) Obrazec za ocenjevanje reje.

b) Merjenje konj.
c) Preverjanje opreme (konjev in jahačev).
d) Osnovno usposabljanje v ocenjevanju konjev (fotografije, video posnetki in v živo).
Za usposabljanje v 4. in 5. delu je potreben seminar v trajanju dveh ali treh koncev tedna.
Število udeležencev seminarja ne sme biti višje od 20.
Vodila naj bi ga eden ali dva mednarodna rejska sodnika.
B. Pripravništvo
Učitelji predlagajo kandidate za nadaljnje usposabljanje.
1. Usposabljanje v sojenju na državni rejski razstavi.
Asistiranje mednarodnemu rejskemu sodniku, ki trajno ocenjuje kandidata. Pomembno je, da
asistiranje poteka tik pred samostojnim sodniškim delom.
Primeri:
a) delo z mednarodnim rejskim sodnikom pri ocenjevanju 50 konjev v roku enega meseca,
b) občasno delo z mednarodnim rejskim sodnikom v obdobju enega ali dveh let pri ocenjevanju
skupno 200 konj.
Po zaključku asistiranja po zgledu “a” ali “b” je kandidat sposoben soditi neodvisno kot
polnopravni član sodniškega odbora z bolj izkušenimi sodniki.
C. Državni rejski sodnik
Po enem ali dveh letih stalnega usposabljanja v sojenju lahko državni rejski vodja kandidata
imenuje za državnega rejskega sodnika.
Sodnik se mora udeležiti vsaj enega seminarja za rejske sodnike letno.
D. Seminarji za državne rejske sodnike
Namen teh seminarjev je nuditi sodnikom možnost (teoretičnega in praktičnega) usposabljanja in
razprav s kolegi. Priporočljivo je, da se na eno ali dve leti po seminarjih izpelje sodniški preizkus.
Organizatorji seminarja lahko k udeležbi povabijo tudi sodnike iz drugih držav.
Vsakoletni seminar mora trajati vsaj en konec tedna.
Število udeležencev na teh seminarjih ne sme biti višje od 20.
Seminar morajo voditi mednarodni rejski sodniki.
E. Državni jahalni sodnik
Jahalni sodnik mora imeti bogate izkušnje s treniranjem konjev in sodelovanjem kot jahač na
tekmovanjih in rejskih razstavah na najvišji ravni. Jahalni sodnik mora biti prav tako usposobljen
državni rejski sodnik.

