
ZVONE PAVŠIČ JE POSTAL PRVI SLOVENSKI ŠPORTNI SODNIK ZA  
ISLANDSKE KONJE 

 

Slovenske ljubitelje islandskih konj je te dni razveselila 
novica, da smo dobili prvega športnega sodnika za islandske 
konje v Sloveniji. To je postal Zvone Pavšič, ki je po nekaj 
letih priprav v preteklih dneh diplomo z odliko opravil v 
Španski jahalni šoli na Dunaju.  

Zvone Pavšič takole pojasnjuje:  

Pogoji za opravljanje izpitov za športnega sodnika v Avstriji 
so: članstvo v BFV (Bundesfachverband fur Reiten und 
Fahren in Oesterreich) in v OEIV (Islandpferde 
Verein), opravljen tečaj za instruktorja oz. učitelja jahanja za 
islandske konje (po FENA), določen staž zapisničarja na 
tekmah, nekajletne izkušnje kot tekmovalec vsaj v B 
razredu, poznavanje predpisov za sodnike, poznavanje OTO 

predpisov (Oesterreische turnier ordnung) in disciplin za islandske konje ter FIPO predpisov (športni 
predpisi, ki jih določa FEIF) ter predvsem ostro oko; 

V Semriachu sem na Štajerskem prvenstvu od 
5. do 7. oktobra 2007 opravil praktični del 
izpita, kjer je bilo treba soditi vseh 
18 razpisanih disciplin (T1, T2A, T2B, T3, T6, 
T7, FS1, PP1, PP2, P3, P2, V1, V2, V3, V5, F1, 
F2 in F3). Izpit sem opravil  93% po primerjavi 
mojih z ocenami licenciranih sodnikov;  

Na Dunaju v Španski jahalni šoli pa sem 17. 
oktobra 07 opravil še teoretični del izpita pri 
Bundesfachverband fur Reiten und Fahren in 
Oesterreich (avstrijska Konjeniška akademija). 
Izpit so mi dovolili opravljati v angleščini;  

Mentor je bil vseskozi Rainer Zitterbart, 
kateremu se ob tej priliki zahvaljujem za potrpljenje, ki ga je imel ti dve leti in pol.  V veliko pomoč, 
navsezadnje mi je omogočil tudi opravljanje izpita prav v Semriachu, pa mi je bil Piet Hoyos, ki me je 
velikokrat tudi moralno podprl; 

Moj sodniški naziv je Islandpferde-richter PI (za islandske konje) FENA (Federation Equestre Nationale 
d'Autriche - avstrijska konjeniška zveza), ki je članica FEI; 

S tem nazivom lahko sodim v vseh državah članicah FEIF na državnih tekmah, mednarodnih tekmah, 
tudi tistih, ki štejejo za WRanking. FEIF international izpit bi potreboval le za sojenje na svetovnem 
prvenstvu. 

  

Zvonetu iskreno čestitamo!   

 


