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Obvestilo vsem jahačem, ki se udeležujete WR tekem v Avstriji 
 

1. Vsi konji, ki niso podkovani po FIPO pravilih bodo izločeni oziroma diskvalificirani. Zato najdete v 
nadaljevanju izsek iz FIPO pravilnika o (pravilnem) kovanju. 

2. Če vas pokličejo na kontrolo opreme ni dovoljeno pred tem odpeti  jermenček na nosniku ali 
odpustiti verižico na kandari. 

 
 
 
2.3 Kovanje 
2.3.1 Kot biclja 
Kot kopita mora biti enak kotu biclja. 
 
2.3.2 Dolžina kopita 
Dolžina kopita mora biti naravna. Vrhnja mera čez podplat na prstih ne sme presegati 10 mm. Vsako umetno 
podaljševanje je prepovedano. 
 
2.3.3 Podkve 
Če je konj podkovan, morajo biti podkovane vse štiri noge. Dovoljene so le tiste podkve, ki služijo konju v smislu 
čevlja. Vse štiri podkve morajo biti iz istega materiala. Uporabljeni material ne sme preseči specifične teže 
navadnega železa (7.850 kg/m³). Podkev je lahko debela največ 10,0 mm in široka 23,0 mm (obraba je 
vključena), in mora biti po vsej obliki enaka. 
Sodniška odločitev, da sprejmejo katerokoli podkev za posebno tekmovanje, velja to za ves čas trajanja tega 
tekmovanja. 
 
2.3.4 Lega podkev 
Podkev ne sme segati čez poševnino prstne stene, zadaj pa ne čez vertikalo od petnih izboklin navzdol. 
 
2.3.5 Ozobci 
Dovoljena sta dva ozobca, ki sta lahko zakovičena, privarjena ali privijačena, vsak na eni strani podkvine pete. 
Ozobec ne sme presegati mer 15,0 x 15,0 x 12,00 mm (dolžina x širina x višina) in ima lahko največ štiri zvarne 
točke. Pri ozobcih s karbidno trdino (widia) le ta ne sme štrleti iz ležišča več kot 3.0 mm. 
 
 
2.3.6 Ušesca 
Na eni podkvi so dovoljena največ tri ušesca, ki ne smejo biti debelejša od 3,0 mm. Ušesca ne smejo biti 
privarjena. 
 
 
2.3.7 Ojačitveni zvari 
Ojačitveni zvari niso dovoljeni. 
 
 
2.3.8 Usnjeni ali plastični podplati in obroči 
Med podkvijo in kopitom so dovoljeni usnjeni ali plastični obroči ali podplati do največje debeline 5,0 mm. Pri 
uporabi polnila ali podplata je dovoljena debelina podkve največ 8 mm, brez pa največ 10,0 mm. Ne glede na 
polnilo je dovoljen le en podplat ali obroč na posamezni podkvi in v njeni obliki. Za boljše delovanje obroča ali 
podplata so dovoljene ojačitve na zunanji strani. 



Klinasti podplati so dovoljeni, če so debeli na peti največ 8 mm in najmanj 2,0 mm na prstih, s pogojem, da je 
kopito v pravilnem kotu glede na bicelj in ima pravo dolžino prstov. 
Sodniška odločitev, da sprejmejo katerikoli podplat ali obroč za posebno tekmovanje, velja to za ves čas trajanja 
tega tekmovanja. 
 
 
2.3.9 Prepovedane podkve, podplati in obroči 
Prepovedane podkve, podplati in obroči so tisti, ki so očitno oblikovani za neko drugo uporabo kot za jahalne 
konje. 
Dodatek temu splošnemu pravilniku, je Športni komite sprejel seznam, ki vsebuje podkve, podplate in obroče, ki 
zaradi specifičnih razlogov niso dovoljeni. Seznam vsebuje opis in risbe le teh. Seznam je objavljen na FEIF-ovi 
spletni strani. 
V primeru, da želimo na ta seznam dodati posebno vrsto podke , podplatov ali obročev, mora nacionalni športni 
referen, člani FEIF športnega komiteja ali FEIF licencirani športni sodniki, posredovati predlog FEIF športnemu 
komiteju. Zahtevi mora biti dodan jasen opis, slika in razumljiv razlog. 
Športni komite pregleda vse predloge najmanj trikrat letno, razen v primeru, da obsetaja razlog za hitro odločitev. 
Letna skupščina sekcije za šport lahko umakne podkve, podplate in obroče iz seznama prepovedanih podkev, 
podplatov in obročev.  
 
 


