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DEL  A 

 

SPLOŠNA DOLOČILA 

 

 

PREAMBULA 

 
 
Fizične in pravne osebe, ki sodelujejo v konjeniškem športu, se morajo obnašati 
športno in pošteno drug do drugega, odgovorno do konja ter morajo upoštevati 
splošna načela Zakona o zaščiti živali ter naslednja načela: 
 

 Dobro počutje konja mora imeti vedno prednost pred zahtevami rejcev, 
trenerjev, jahačev, prodajalcev konjev, organizatorjev, sponzorjev oziroma 
funkcionarjev. 

 

 S konji je treba ravnati s spoštovanjem in razumevanjem. 
 

 Vsako delo s konji in veterinarska oskrba morata zagotavljati zdravje in dobro 
počutje konja. 

 

 Potrebna je nenehna skrb za dobre pogoje pri hranjenju, veterinarski oskrbi, 
negi in varnosti konj. 

 

 Potrebno je poskrbeti za prezračevanje (sveži zrak v hlevu), pravilno in zdravo 
prehrano konj ter za primerno oskrbo z vodo.  

 

 Pri vsaki metodi jahanja in treninga je potrebno upoštevati, da je konj živo bitje 
in da pod nobenim pogojem metode ne smejo zajemati postopkov, ki se 
štejejo kot trpinčenje. 

 

 Nacionalna in mednarodna pravila ter navodila o konjeniškem športu, ki 
govorijo o zaščiti konja, se upoštevajo, ne samo na državnih in mednarodnih 
turnirjih, temveč tudi med treningom. 
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1.  SPLOŠNO 
 
1.1  Tekmovanja z islandskimi konji 
 
Tekmovanja z islandskimi konji so prireditve, na katerih smejo sodelovati samo 
islandski konji, ki imajo pravno veljavno potrdilo o poreklu ene od vzrejnih 
organizacij, ki je priznana s strani pristojnih vzrejnih oblasti. 
 
1.2  Splošne obveznosti 
 
1.2.1 Fizične in pravne osebe, ki sodelujejo v konjeniškem športu z islandskimi 
konji, se morajo obnašati športno in pošteno drug do drugega in odgovorno do 
konja ter morajo upoštevati naslednje pravila. 
 
1.3  Pravilnik o organizaciji tekmovanj z islandskimi konji  
 
1.3.1 Uporaba FIPO pravilnika in Pravilnika o organizaciji tekmovanj (POT) je 
obvezna za vsa tekmovanja v jahanju islandskih konj v Sloveniji, ki se 
organizirajo pod okriljem DRIKS-a. Uporaba se priporoča tudi za ostala 
tekmovanja.  
 
1.4  Uporaba in spreminjanje FIPO in POT 
 
1.4.1 Določila FIPO in POT se uporabljajo za tekmovanja v Sloveniji. 
Organizatorji tekmovanj in vodstvo tekmovanj teh pravil ne morejo spreminjati 
razen, če je sprememba predhodno odobrena in objavljena v razpisu za 
tekmovanje (velja samo za POT). 
 
1.4.2 Spremembe POT se opravijo v skladu s statutom Društva rejcev islandskih 
konj Slovenije, razen če so spremembe pogojene s spremembo slovenske 
področne zakonodaje. FIPO lahko spreminja le Športni komite FEIF. Redakcijske 
spremembe se lahko opravljajo in jih ni potrebno potrditi; pač pa jih je potrebno 
objaviti v glasilu DRIKS. 
 
1.4.3 Določbe tega pravilnika se na določenih mestih lahko razlikujejo od 
mednarodnih pravil F.E.I.F. - FIPO, ki se uporabljajo na tekmovanjih 
mednarodnega ranga. 
 
1.4.4 Določbe se uporabljajo za lokalna in državna tekmovanja ter za športna 
srečanja jahačev v Sloveniji.  
 
1.4.5 Jahače, sodnike, organizatorje in druge, ki sodelujejo na nacionalnih 
tekmovanjih, vodja tekmovanja seznani s tistimi določbami tega pravilnika, ki 
odstopajo od mednarodnih določb (FIPO). 
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1.5  Vrste tekmovanj in pogoji za udeleţbo na tekmovanjih 
 
1.5.1 Vrste tekmovanj z islandskimi konji so lahko hišni turnirji, pokalne tekme, 
krajevna ali regijska prvenstva, državno prvenstvo in mednarodna tekmovanja.  
 
1.5.2 Tekmovanje je mednarodno le, če je bilo razpisano kot mednarodno in na 
njem sodelujejo jahači iz tujine. V primeru, da gre za Državno prvenstvo Slovenije 
ali za tekmovanje, ki je bilo razpisano kot  mednarodno je ob otvoritvi obvezno 
zaigrati državno himno. Obvezno morata biti razobešeni slovenska in evropska 
zastava ter zastave držav udeležencev tekmovanja, islandska in zastava 
DRIKSa. Če se prireditev začne in konča s povorko mora biti na čelu slovenske 
ekipe zastavonoša s slovensko zastavo.  
Prireditelj mednarodnega tekmovanja mora zagotoviti uradno napovedovanje in 
objave na njem  v slovenskem jeziku ter prevod v ustreznem tujem jeziku. 
 
1.5.3 Vsako tekmovanje mora biti zaradi uskladitve terminov predhodno 
prijavljeno izvršnemu odboru DRIKS-a, ki deluje v skladu s smernicami FEIF. 
 
1.5.4 Udeležba na svetovnem prvenstvu in na mladinskem svetovnem prvenstvu 
je mogoča le ob predhodnem soglasju izvršnega odbora DRIKS-a, v kolikor to 
zahteva 
 

1.6   Tekmovanja, ki štejejo za svetovno lestvico ( WR - World ranking) 

 

1.6.1 Tekmovanje lahko organizira DRIKS ali klubi v katerih so člani DRIKSa.  
 
1.6.2 Tekmo lahko prijavi na FEIF le nacionalna organizacija DRIKS, članica 
FEIF. 
  
1.6.3 Tekmovanja morajo biti napovedana pred tekmovalno sezono do 1. marca. 
 
1.6.4  Organizator plača takso ob prijavi tekme DRIKSu. Lahko tekmo prijavi tudi 
po 1. marcu, v tem primeru je taksa dvojna. 
  
1.6.5 Obrazci za prijavo so na voljo na spletni strani FEIF. Na obrazcu je zahteva 
tudi za registracijo WR registratorja, osebe, ki je odgovorna za pošiljanje 
rezultatov. Registrator je lahko eden izmed članov IO DRIKS oz. oseba, ki jo IO 
DRIKS pooblasti. 
 
1.6.6 Sestavni del vsake WR registracije je vpis kontaktne osebe (organizatorja), 
elektronski naslov, spletna stran in preizkusi, ki se bodo odvijali na tekmi. 
Registracijo vodi FEIF. 
 
1.6.7 V WR so vključeni naslednji preizkusi (neupoštevaje starostnih razredov): 
T1 in T3, T2, V1 in V2, F1 in F2, PP1, P1, P2, P3 in FS1. Le ocene 5,50 in več 
(oz. tem ocenam primeren čas) štejejo za WR. 
 
1.6.8 Vse preizkušnje morajo upoštevati FIPO pravilnik. 
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1.6.9 Za preizkuse na ovalni stezi je potrebno 5 sodnikov. 
 
1.6.10 Po registraciji dobi organizator potrdilo po elektronski pošti (dobrodošlica v 
WR). 10 do 14 dni pred tekmo dobita nacionalni registrator in organizator  
opomnik s kodo tekmovanja. Organizator prejme tudi določene obrazce vključno 
z obrazci na katerih se prijavijo FEIF licencirani športni sodniki. 
 
1.6.11 Po tekmi mora organizator poslati podatke – rezultate  in sodniške mape z 
ocenami nacionalnemu registratorju. Format v katerem morajo biti posredovani 
rezultati je opisan v posebnem dokumentu. Z Ice Test programom je možno 
poslati dokument v pravem formatu. Nacionalni registrator mora poslati podatke 
FEIFu v tem formatu po elektronski pošti po postopku, ki je predpisan posebej. 
 
1.6.12 Rezultati veljajo 2 leti (730dni). Jahača uvrščajo v WR njegove najboljše 3 
ocene v zadnjih dveh letih v vsaki od njegovih preizkušenj. WR se še vedno 
bazira le na jahača, neodvisno od konja, ki ga je jahal. Rezultati pa lahko sledijo 
tudi konju s katerim so bili doseženi (obrazec je bil dodan v letu 2007). 
 
 
2.  JAHAČI, KI SMEJO SODELOVATI NA TEKMOVANJIH 
 
2.1  Splošna določila 
 
2.1.1 Tekmovanj v jahanju islandskih konj se lahko udeležijo vsi tekmovalci ob 
upoštevanju preambule tega pravilnika in določb FIPO, točki 3.1 in 3.2. 
 
2.2  Tuji drţavljani in pogoji za njihovo udeleţbo na tekmovanjih v 

Sloveniji 
 
2.2.1 Prireditelj tekmovanja lahko dovoli, da na tekmovanju lokalnega ali 
državnega značaja sodelujejo tudi tuji državljani pod pogojem, da jim ni izrečena 
prepoved nastopanja. Tekmovanje s tem ne dobi mednarodnega značaja, razen 
če je bilo razpisano kot mednarodno.  
 
2.2.2 Jahači s tujim državljanstvom lahko tekmujejo na Državnem prvenstvu (DP) 
v razredih razpisanih za prvenstvo, dobijo medalje in rozete ne morejo pa osvojiti 
prvenstvu pripadajočih naslovov (državni prvak, vice prvak  …). 
 
2.2.3 Določba 2.2.2 za tuje državljane ne velja, če imajo le-ti dovoljenje za 
prebivanje v RS in so živeli v Sloveniji neprekinjeno 1 leto pred dejansko izvedbo 
DP. Organ DRIKS lahko zahteva predložitev dokaza o neprekinjenem bivanju. 
 
2.3  Starostne kategorije tekmovalcev 
 
Vsa tekmovanja so odprta za vse starostne kategorije razen, če je v razpisu 
določena starostna kategorija. Za uvrstitev v kategorijo se upošteva leto rojstva; 
kot odločilni datum velja 1. januar leta rojstva. 
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2.3.1 Mladinska kategorija - v to kategorijo spadajo posamezniki, ki so v tekočem 
letu stari med 8 in 17 let. 
 
Mladinska kategorija se lahko deli na: 
otroke (8 - 11 let), 
mladino (12 - 17 let). 
 
2.3.2 Splošna kategorija - v to kategorijo spadajo posamezniki, ki v tekočem letu 
dopolnijo 18 let ali starejši. Dopuščena je še kategorija seniorjev od 40 let naprej. 
 
2.3.3 Mladi jahači so posamezniki, ki so v tekočem letu stari med 16 in 20 let. 
  
2.4  Razpis tekmovanj po kategorijah 
 
Vsa tekmovanja se lahko razpišejo po starostnih kategorijah. Lahko se razpišejo  
tudi zaprta tekmovanja za določene starostne kategorije, npr. mladinsko 
tekmovanje, tekmovanje za člane, tekmovanje za starejše člane. 
 
2.5  Drţavno prvenstvo Slovenije 
 
IO DRIKS v naprej določi, katero izmed razpisanih tekmovanj velja za Državno 
prvenstvo Slovenije. Za sistem izbora tekmovanja oz. prireditelja tekmovanja za 
Državno prvenstvo se uporablja princip rotacije, v kolikor to dopuščajo možnosti. 
 
 
3.  KONJI, KI SMEJO SODELOVATI NA TEKMOVANJIH 
 
3.1  Starost konj 
3.1.1  Udeležbo določa FIPO, točka 2.1 
 
3.2  Prijava za tekmovanje in postopek registracije 
 
3.2.1 Prijava konja za tekmovanje oziroma predhodna registracija se izvede s 
pomočjo obrazca, kateremu je priložena položnica za plačilo prijavnine in 
štartnine – v nadaljevanju: pristojbnine, za tekmovanje. Pristojbina za tekmovanje 
se plačuje na TRR DRIKS-a razen, če ni posebej določeno, da se pristojbina 
nakaže na TRR pooblaščenega organizatorja. 
 
3.2.2 Prijava konj za tekmovanje mora biti opravljena 7 dni pred tekmovanjem 
tako, da je mogoče sestaviti program in štartno listo. 
 
3.2.3 Prijava velja za posamezno razpisano tekmovanje, razen če ni določeno 
drugače. 
 
3.2.4 Na tekmovanjih lahko sodelujejo samo konji, ki imajo potrdilo o aktivni 
zaščiti s cepljenji proti konjski gripi, konjskemu kašlju in rinopneumonitisu. 
Osnovna imunizacija ter obnovitvena cepljenja mora veterinar vpisati v Potni list 
ali v knjižico o cepljenju.  
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3.2.5 Na tekmovanjih, ki jih organizira DRIKS ali jahalni klub, ki je vključen v 
DRIKS, mora vsak tekmovalec ali lastnik konja podpisati izjavo o zdravstvenem 
stanju konja, s katero lastnik konja izjavlja, da konj zadnje 3 mesece ni bolehal za 
nobeno nalezljivo boleznijo. Obrazec je na razpolago v tajništvu. 
 
3.2.6 Postopek registracije  
Tajništvu tekmovanja je potrebno predložiti na vpogled: 

 kopijo potrdila o poreklu ali potni list konja, 

 potrdilo o cepljenju 3.2.4, 

 izjava iz točke 3.2.5, 

 potrdilo o plačani prijavnini in štartnini.  
Po opravljenem postopku registracije se izda štartna številka.  
 
3.2.7 Naknadne prijave sprejema tajništvo na dan tekmovanja po postopku 
registracije iz točke 3.2.6. Za naknadno prijavo in za vsako spremembo prijave se 
doplača 50% prijavnine. 
 
3.2.8 Organizator si lahko pridrži pravico do omejitve naknadnih prijav iz 
organizacijskih razlogov.  
 
3.3  Nadomestni konj 
 
Namesto prijavljenega konja lahko pride na tekmovanje drug konj. Zamenjavo je 
potrebno sporočiti tajništvu najkasneje 1 uro pred začetkom tekmovanja. Za 
nadomestnega konja je potrebno predložiti vsa dokazila, našteta v točki 3.2.7. O 
dovoljenju za zamenjavo konja odloča organizacijski odbor.  
 
3.4  Lastnik konja 
 
3.4.1 Za vsakega konja je potrebno navesti lastnika in jahača. Ti podatki se 
objavijo v seznamih konj. Kot lastnik ali odgovorna oseba lahko nastopajo osebe 
(fizične ali pravne), ki so prijavljene v klubu oz. DRIKS. Pri večjem številu 
lastnikov je potrebna obrazložitev glede posamične odgovornosti za konja, kar se 
tudi zabeleži.  
 
3.4.2 Za lastništvo konja ni potrebno slovensko državljanstvo. 
 
 
4.  KONJI, KI NE SMEJO SODELOVATI NA TEKMOVANJU 
4.1 Glej FIPO, točke 1.1.2.2 in 1.1.2.5. 
 
 
5.  OBLEKA NA TEKMOVANJU 
5.1 Glej FIPO, točka 3.3. 
 
 
6.  OPREMA KONJA 
6.1 Glej FIPO točka 2.2. 
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7.  BOLEZNI IN NEZMOŢNOST ZA TEKMOVANJE 
 
7.1 Konji, ki se udeležijo tekmovanja, ne smejo imeti nalezljivih bolezni in ne 
smejo izhajati iz okuženega gospodarstva. 
 
7.2 Če dobi sodnik pri katerem od konjev vtis, da le-ta ni sposoben za 
tekmovanje (šepanje, slaba kondicija, sum na doping itd.), lahko odredi 
veterinarsko preiskavo. O nezmožnosti konja za udeležbo na tekmovanju odloča 
veterinar, če veterinarja ni, odloča glavni sodnik. Pritožba ni mogoča.  
 
 
8.  DOPING 
 
8.1 Opravljanje kontrol dopinga in preiskav se mora izvajati v skladu z določili 
FIPO (glej FIPO, točki 1.1.2.3 in 1.1.2.4). 
 
8.2 Ustrezne odločitve na podlagi kontrole o dopingu sprejme IO DRIKS, ki se pri 
tem usklajuje s pristojnimi organi Konjeniške zveze Slovenije. 
 
 
9.  VODENJE TEKMOVANJ 
 
9.1  Odobritev tekmovanj 
 
9.1.1 Za vsa tekmovanja, pri katerih sodeluje DRIKS, se imenuje član 
organizacijskega odbora iz vrst izvršnega odbora DRIKS-a . 
  
9.1.2 Prireditelj tekmovanja mora pridobiti ustrezna soglasja za izvedbo 
tekmovanja.  
 
9.1.3 Prireditelj tekmovanja, pri katerem sodeluje DRIKS, je lahko le tisti, ki nudi 
pogoje za športu primerno in ustrezno strokovno izvedbo prireditve (FIPO, točka 
4.) in se pravočasno prijavi. Rok za prijavo je do 15. februarja za tekmovanja, ki 
bodo v tekočem koledarskem letu. 
Naknadne prijave so možne v primeru, da je želeni termin še prost. 
 
9.1.4 Prireditelj tekmovanja lahko v dogovoru z IO DRIKS-a tekmovanje odpove v 
primeru, da je do roka, predvidenega za prijavo (7 dni), prijavljenih manj kont 25 
ekvipaž. 
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9.2  Vodja tekmovanja 
 
9.2.1 Za vsako tekmovanje je potrebno imenovati vodjo tekmovanja, ki mora 
poznati FIPO pravilnik in POT.  
 
Vodjo tekmovanja določita prireditelj in izvršni odbor DRIKS-a. 
 
 
 
9.2.3 Vodja tekmovanja mora pri izvedbi tekmovanja nadzorovati upoštevanje 
določil FIPO in POT. Zaradi tega mora biti prisoten na kraju prireditve najkasneje 
1 uro pred začetkom tekmovanja. Njegovo delo preneha hkrati z delom sodnika.  
 
9.2.4 Vodja tekmovanja lahko izvede kakršnekoli spremembe pri izvedbi 
tekmovanja, toda le po predhodnem soglasju z organizacijskim odborom. 
 
9.3  Vsebina razpisov za tekmovanja pod okriljem DRIKS-a 
 
9.3.1 Razpisi za tekmovanja morajo obsegati naslednje podatke: 

a) vrsto tekmovanja in kraj ter datum prireditve, 
b) ime in naslov prireditelja, 
c) naslov kraja prireditve, 
d) prijavni rok in način prijave, 
e) kontaktno osebo prireditelja s številko telefona,  
f) razpisane kategorije in preizkusi, 
g) kratek opis in izmere tekmovališča in ogrevalnih prostorov, 
h) ime vodje tekmovanja, 
i) ime pooblaščenega člana IO, 
j) imena sodnikov, 
k) uradne ure tajništva tekmovanja, 
l) čas začetka tekmovanja, 
m) okvirni program (predtekmovanja, finalne preizkušnje), 
n) obore in pristojbine zanje, 
o) druga morebitna določila. 

 
9.4  Termin za objavo razpisov iz točke 9.3 
Vsak prireditelj mora izdelati vsebino razpisa in ga objaviti najkasneje 45 dni pred 
tekmovanjem. 
 
9.5  Odobritev ali zavrnitev razpisa za tekmovanje 
 
9.5.1 Odobritev razpisa za tekmovanje, če gre za tekmovanje v sodelovanju z 
DRIKS-om, izda IO DRIKS v pisni obliki v roku treh tednov od vložitve zahtevka. 
 
9.5.2 Razpis tekmovanja pred objavo uskladita prireditelj in IO DRIKS. Prijava 
tekmovanja je lahko zavrnjena v celoti ali deloma v primeru, da: 

a) razpis ni v skladu s strokovnimi in športnimi pravili; 
b) organizacijski in drugi pogoji niso podani v zahtevanem obsegu; 
c) prireditelj ni uresničil svojih obveznosti iz predhodnih tekmovanj; 
d) razpis ni bil predan v predpisanem roku, v odobritev oziroma objavo. 
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9.6  Veljavnost razpisov 
 
9.6.1 Vsebine razpisa so taksativno naštete v točki 9.3.1. Izjeme morajo biti 
odobrene s strani IO DRIKS (ali ustreznega odbora). 
 
9.6.2 Razpisi postanejo veljavni po uskladitvi z IO DRIKS-a. 
 
 
 
9.6.3 Če se med tekmovanjem ugotovi vsebinska napaka v razpisu, mora 
vodstvo tekmovanja po svojih možnostih sprejeti odločitev v prid udeležencem. 
Takšno odločitev je potrebno zapisati v poročilu vodje tekmovanja. 
 
9.7  Pregled prijav 
 
9.7.1 Pri obdelavi prijav se ugotavlja upravičenost starta udeležencev in konjev. 
 
9.7.2 Če je bil pri prijavi vplačan premajhen znesek, se doplačilo izvede v 
tajništvu pred tekmovanjem. 
 
9.8  Štartne liste 
Prireditelj izdela štartne liste. 
 
9.9  Izvedba tekmovanj pod okriljem DRIKS-a 
9.9.1 Za vsako tekmovanje se določi organizacijski odbor. 
 
9.9.2 V času trajanja celotne prireditve morajo biti prisotni najmanj 3 člani 
organizacijskega odbora tekmovanja. 
 
9.10  Reševalec, veterinar in kovač 
 
9.10.1 Prireditelj mora pol ure pred začetkom prve discipline tekmovanja in do 
zaključka podelitve nagrad zmagovalcem zagotoviti prisotnost ali čim hitrejšo 
pripravljenost: 
 

a) veterinarja, 
b) možnost prevoza poškodovanih konjev, 
c) kovača, 
d) reševalca z medicinsko opremo. 

 
9.11  Sodniki 
 
9.11.1 Sodniki so tisti posamezniki, ki imajo ustrezne kvalifikacije (športni sodnik, 
ki ima veljavno licenco, iz katerekoli FEIF države ali športni sodnik z veljavno 
FEIF licenco). 
 
9.11.3 Stroški sodnika bremenijo prireditelja razen, če ni drugače dogovorjeno. 
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9.11.5 Tehnični pogoji morajo ostati v času tekmovanja enaki, zlasti pri preizkusu 
dresure (npr.: vhod, 5m okolice). Pogoje morajo nadzorovati (pomožni) sodniki, 
da se vsem udeležencem zagotovijo enake možnosti. 
 
9.11.6 Sodnik in pomožni sodnik ne sme udeležencem tekmovanja nuditi 
nikakršne pomoči, razen v primeru nujne pomoči oz. nesreče. 
 
 
 
 
 
9.11.7 Delo sodniške skupine (vključno z administracijo) se začne pol ure pred 
začetkom tekmovanja. Najmanj pol ure po zaključku tekmovanj mora na licu 
mesta ostati vsaj en sodnik za reševanje morebitnih pritožb. Če je v tem času 
vložena pritožba, je za njeno rešitev odgovorna celotna sodniška skupina. 
 
9.11.8 Število sodnikov (glej FIPO, točka 4.3). IO DRIKS se lahko odloči tudi, da 
Državno prvenstvo sodijo najmanj trije državni sodniki ali sodniki s FEIF licenco, 
ostala tekmovanja v sodelovanju z DRIKS-om pa le en ali dva državna sodnika. 
 
9.11.10 Sestava sodniške skupine se v času tekmovanja ne sme spreminjati.  
 
9.11.11 Organizacijski odbor in sodniki določijo urnik vključno z odmori. Urnik je v 
pristojnosti organizacijskega odbora oz. prireditelja. Razporeditev disciplin je 
spremenljiva in jo vodstvo iz tehtnih razlogov lahko v dogovoru s sodniki in 
organizatorjem spremeni. 
 
10.  OCENJEVANJE  
 

10.1  Glej FIPO, točka 5.3 
 
10.2  Zmagovalci tekmovanja športnih razredov A, B in C 
 
Ločeno za splošno kategorijo in mladinsko kategorijo se v športnih razredih A, B 
in C razglasijo skupni (kombinacijski) zmagovalci turnirja za skupino četvero - in 
peterohoda. 
 
Iz naslednjih skupin tekmovalnih disciplin se izračunajo najvišje točke, pri čemer 
se dosežene točke preračunajo s faktorji, navedenimi v oklepajih. 
 
10.2.1 Skupni (kombinacijski) zmagovalec posameznega razreda  
Skupnega zmagovalca posameznega razreda dobimo s seštevkom najboljših 
rezultatov iz dveh ali treh preizkusov, pri čemer je potrebno rezultat predhodno 
pomnožiti z ustreznim faktorjem. Upoštevajo se samo ocene, ki so nad 50% 
možnih točk (5). 
 
10.2.2 Zmagovalci turnirja v športnem razredu A in B – četverohod (iz vsake 
skupine se upošteva le en preizkus).  
Tekmovalni preizkusi/skupine tekmovalnih disciplin:     
a)  preizkus  tölta: T1 ali T2 ali T3 (faktor 1) ter 
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b)  preizkus četverohoda: V1 ali V2 (faktor 1). 
Upoštevajo točke dobljene v predtekmovanju. 
 
10.2.3 Zmagovalci turnirja v športnem razredu A in B – peterohod (iz vsake 
skupine se upošteva le en preizkus).  
 
 
 
 
 
 
Skupine tekmovalnih disciplin:     
a) preizkus tölta: T1 ali T2 ali T3 (faktor 1) 
b) preizkus peterohoda: F1 ali F2 (faktor 1) 
c)  preizkus pasa: 

preizkus v pasu PP1(faktor 1) 
ali pas dirke P1 na 250m (faktor 1) 

 ali pas dirke P3 na 150m (faktor 0,8) 
Glej FIPO, točki 4.9.1 in 4.9.2. 
 
Upoštevajo točke dobljene v predtekmovanju. 
 
10.2.4 Zmagovalci turnirja v športnem razredu C. 
Skupnega zmagovalca razreda dobimo s seštevkom najboljših rezultatov iz dveh 
ali treh preizkusov, pri čemer je potrebno rezultat predhodno pomnožiti z 
ustreznim faktorjem. Upoštevajo se samo ocene, ki so nad 50% možnih točk (5). 
 
Skupine tekmovalnih disciplin četverohod (iz vsake skupine se upošteva le en 
preizkus):  
a) preizkus tölta: T5 ali T6 ali T7 ali T8 (faktor 0.6), 
b)  preizkus četverohoda: V3 ali V4 ali V5 ali V6 (faktor 0.7). 
 
Upoštevajo točke dobljene v predtekmovanju. 
  
Skupine tekmovalnih disciplin peterohod (iz vsake skupine se upošteva le en 
preizkus):  
a) preizkus tölta: T5 ali T6 ali T7 ali T8 (faktor 0.6), 
b) preizkus peterohoda: F3 (faktor 0.7), 
c)  preizkus pasa:   

preizkus v pasu PP1(faktor 1) 
ali pas dirke P1 na 250m (faktor 1) 

 ali pas dirke P3 na 150m (faktor 0,8) 
 
Upoštevajo točke dobljene v predtekmovanju. 
 
10.3  Skupna ocena 
Za vsak turnir se lahko razpiše skupna ocena za četvero in peterohod. 
 
10.4  Nagrada za konja, ki je dosegel najboljšo uvrstitev na DP 
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Na DP Slovenije se nagradi konja slovenske reje z doseženo najvišjo oceno v 
katerikoli preizkušnji 
 
 
10.5  Uvrstitev v finale  
 

V finale se uvrsti prvih pet ekvipaž po ocenah dosežene v predtekmovanju, od 
najvišje proti nižjim. Po odjahanem finalu so uvrščene le tiste, ki dobijo 50% 
najvišje možne ocene t.j. od 5.0 navzgor in te prejmejo rozete in ev. medalje. 
 
 
10.6  Prvak Slovenije  
 
Za določila glede prvenstev glej točko 2.5. 
 
11.  TAJNIŠTVO 
 
11.1 Na vsakem tekmovanju organizator zagotovi tajništvo. 
 
11.2 Naloge tajništva so naslednje: 

a) preverjanje pravice do udeležbe in registracije konjev, 
b) preverjanje plačila pristojbnine, 
c) preverjanje morebitnih naknadnih prijav, 
d) preverjanje potrdil o cepljenju, 
e) pobiranje izjav o zdravstvenem stanju konja, 
f) sprejem obvestil za štart in sporočil glede menjave jahačev, 
g) reševanje oziroma urejanje splošnih vprašanj glede organizacije, 
h) izstavitev in morebitni popravki štartnih seznamov, 
i) zagotovitev pol za sodnike in pomočnike. 

 
11.3 V tajništvu morajo biti na vpogled: 

a) veljavni FIPO pravilnik in POT z vnešenimi spremembami oziroma 
dopolnili in izvedbenimi določili, 

b) primeri uradnih sporočil DRIKS, ki zajemajo ustrezne razpise in 
določila, ki se nanašajo na tekmovanje. 

 
11.4 V tajništvu oziroma v njegovi bližini je potrebno namestiti oglasno desko za 
uradna sporočila. 
 
11.5 Na zahtevo mora tajništvo zagotoviti organizacijskemu odboru in sodnikom 
ustrezne informacije in vpogled v dokumentacijo. 
 
 

12. UDELEŢBA NA MEDNARODNIH TEKMOVANJIH V TUJINI 

 
12.1 Za nastop na mednarodnih tekmovanjih kjer tekmujejo nacionalne ekipe in 
za katera je prijavitelj DRIKS je potrebno predhodno dovoljenje – licenca, ki jo 
izda IO DRIKS.  
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12.2 Za mednarodna tekmovanja določi kvalifikacijsko normo (oceno) IO DRIKS. 
 
12.3 Ekvipaža, ki se je kvalificirala z zahtevano oceno ( za vsak test za katerega 
se prijavlja), ima možnost, da je uvrščena v ekipo, ki bo nastopala na 
mednarodnem tekmovanju. Sestavo in velikost ekipe potrdi IO DRIKS. Le-ta 
določi tudi izbor glede na dosežene rezultate v primeru, da je število udeležencev 
omejeno, zahtevano oceno  pa je doseglo večje število ekvipaž. Ekipo se izbere 
tudi na podlagi trenutnega stanja konja in jahača. 
 
 
12.4 Jahač vloži prijavo za udeležbo na mednarodnem turnirju IO DRIKSa.  Ekipo 
za udeležbo na mednarodnem turnirju v imenu IO DRIKS prijavi vodja za šport 
oziroma od IO pooblaščeni vodja ekipe.  
 
12.5 Pogoj za odhod na mednarodno tekmovanje za katero je prijavitelj DRIKS, je 
poleg članstva v DRIKSu, kvalifikacije in nominacije v ekipo  tudi podpis kodeksa, 
ki je sestavni del POT, tč.29. Kodeks podpišejo vsi člani nacionalne ekipe: 
tekmovalci, vodje ekipe in člani razširjene spremljajoče ekipe. 
 
12.6  Na nekaterih tekmovanjih v tujini se za tuje državljane, v izogib plačilu takse 
za gostujočega jahača, zahteva tekmovalna licenca, ki jo izda nacionalna 
organizacija katere državljan je tekmovalec. Tekmovalne licence izdaja vodja 
športa pri DRIKSu. Za licenco lahko zaprosi vsak član DRIKSa. Vsako izdano 
tekmovalno licenco lahko DRIKS zaračuna po veljavnem ceniku. 
 
 
 
13.  NAPOVEDOVALEC 
 
13.1 Napovedovalca tekmovanja določi organizacijski odbor tekmovanja. 
 
13.2 Napovedovalec mora poznati in razumeti pravila FIPO in POT. 
 
13.3 Naloge napovedovalca: 

 mora obveščati gledalce o ekvipaži in o poteku tekmovanja; 

 mora sprotno - med samo izvedbo naloge - dajati jahačem navodila glede 
nadaljnjega poteka naloge (op. velja samo v disciplini, v kateri je določeno, da 
mora napovedovalec dati navodila, po ustreznem znaku sodnika);  

 mora podpirati jahače, ki so na progi; 

 sprotno spremlja ocene sodnikov in o ocenah obvešča gledalce in (po potrebi) 
komisijo, ki izračunava rezultate; 

 mora v vseh pogledih biti nevtralen (npr. ne sme komentirati kakovosti 
nastopov in izvedbe naloge); 

 opozarja sodnike o izteku (v sekundah) posamezne naloge – FIPO, točka 15, 
priloga št. 5. 

 
 
14.  RAZDELITEV NA ZMOGLJIVOSTNE SKUPINE 
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14.1  Športni razredi 
Jahači se na podlagi doseženih uvrstitev v zadnjih treh letih, vezanih na 
določenega konja, delijo na tri športne razrede. 
 
14.1.1 ŠPORTNI RAZRED A: 
V tem razredu imajo pravico do starta tisti konji/ekvipaža, ki so v prejšnjih 
tekmovanjih  najmanj enkrat dosegli: 

 povprečno oceno najmanj 6.2 pri preizkusu četverohoda V1 ali V2 ali 

 povprečno oceno najmanj 6.2 pri preizkusu peterohoda F1 ali F2 ali 

 povprečno oceno najmanj 6.2 pri preizkusu T1 ali T2. 
 
Upravičenost do štarta se nanaša samo na tiste tekmovalne discipline, v katerih 
je bil dosežen zahtevan mejni kriterij. 
 
V kolikor doseže konj/ekvipaža ta mejni kriterij trikrat v okviru določene 
tekmovalne discipline, sme ta konj /ekvipaža sodelovati na takšnem tipu 
tekmovanja samo v športnem razredu A. Obveznost glede štarta ne velja, če za 
turnir ni bilo razpisa za športni razred A, oziroma se preizkušnje zaradi 
premajhnega števila prijavljenih ne izvede. V takem primeru konji/ekvipaža z 
obveznostjo nastopa v športnem razredu A lahko nastopi v športem razredu B. 
Seznam jahačev/ jahalnih konj športnega razreda A vodi referent za šport pri 
DRIKS, kamor se štejejo samo rezultati zadnjih 3 let. 
 
Dosežki v tujini, ki ustrezajo kvalifikacijam razreda A, se priznajo na podlagi 
ustreznega potrdila, ki predloži jahač referentu za šport. 
 
Po vsakem turnirju se, najkasneje v roku treh tednov in vedno pred začetkom 
naslednjega turnirja, seznam dopolni z novimi podatki in posreduje prireditelju 
naslednjega turnirja. 
 
14.1.2 ŠPORTNI RAZRED B: 
V tem razredu ima pravico do tekmovanja praktično vsak konj/ekvipaža, razen, če 
ne obstaja obveznost glede tekmovanja v športnem razredu A (gl. točko 14.1.1). 
 
14.1.3 ŠPORTNI RAZRED C: 
Ta razred je odprt za udeležbo vseh konjev/ekvipaž, z izjemo tistih, ki morajo 
tekmovati v športnem razredu A. Z ozirom na razpisana tekmovanja v tem 
razredu, pa se tukaj doseženi rezultati ne morejo upoštevati kot mejni kriteriji za 
športni razred A. 
 
 
15.  DISCIPLINE NA OVALNI STEZI – FIPO, točka 5. 
 
15.1  Športni razred A   
15.1.1 Določa FIPO v točki 5.4.1 – posamezni jahači na stezi. 
 
15.2  Športni razred B in C 
15.2.1 Določa FIPO v točki 5.4.2 – tekmovanja z več kot enim konjem na stezi. 
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15.3  Diskvalifikacija  
15.3.1 Določa FIPO v točki 5.6. 
 
15.4  Izključitev iz tekmovanja 
 
Sodniki izključijo konja, ki zaradi neposlušnosti ogroža sotekmovalce.  
 
Izključitev sodniki izrečejo tudi jahaču v primeru ogrožanja varnosti, grobega 
ravnanja s konjem ipd. 
 
 
16.  PREIZKUSI NA STEZI ZA PAS 
 
16.1 Preizkusi so določeni v FIPO, točka 6. 
 
 
17.  ŠTARTNI RED, ZAMENJAVA JAHAČA ALI KONJA 
 
17.1 Štartni red določa FIPO v točki 4.7 
 
17.3 Če jahač tekmuje z več konji, mora biti med posameznimi konji najmanj 5 
tekmovalcev, razen v primeru manjšega števila prijavljenih. 
 
17.4 Spremembo ekvipaže (jahač + konj) se lahko opravi do 1/2 ure pred 
razpisanim tekmovanjem. Obvestilo o spremembi ekvipaže mora podati jahač 
osebno v tajništvu.  
 
18.  ODGOVORNOSTI 
 
18.1 Odgovornosti ureja FIPO, točka 4.10. 
 
 
19.  KRŠENJE PRAVIL  
 
19.1 Jahači, sodniki in drugi vpleteni, ki opazijo kršenje pravil, ki veljajo na 
tekmovanju, morajo to sporočiti vodstvu tekmovanja, lahko pa tudi vložijo 
pritožbo. 
 
19.2 O pritožbi odloča arbitraža, v kolikor ni arbitražnega razsodišča, odloča o 
pritožbi vodstvo tekmovanja (ob obvezni izločitvi vodje tekmovanja (gl.20), ki ima 
v tem primeru enake pravice kot jih ima arbitražno razsodišče.  
 
 
20.  PRITOŢBE IN ARBITRAŢA 
 
Na vsakem javnem tekmovanju je zaželjeno, da prireditelj imenuje razsodišče, ki 
je sestavljeno iz najmanj treh članov, pri katerih je izključena pristranskost.  
 
Vodja turnirja ne more biti član razsodišča. 
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Člani razsodišča morajo poznati določila FIPO in tega pravilnika (POT) . 
 
Stroške članov razsodišča krije organizator. Povračilo zajema iste stroške, ki 
pripadajo sodnikom. 
 
 
21.  REZULTATI, NADZOR, REKLAME 
 
21.1  Rezultati  
Rezultate vseh tekmovanj mora prireditelj posredovati DRIKS-u v pisni obliki v 14 
dneh po končanem tekmovanju. V primeru, da je organizator tekme DRIKS, je 
potrebno izročiti izvirnike zapisnikov, ki jih je podpisal sodniški kolegij IO DRIKS-
a, ki jih shrani v arhiv. 
 
Rezultati morajo zajemati: štartno številko, natančno oznako prijave, imena 
sodnikov, ime jahača, deželo, ime konja, številko konja, ocene (vsoto ocen na 
sodnika, skupno vsoto, % števila točk, izračunanih na dve decimalki), uvrstitev. 
 
 
21.2  Nadzor in kršenje POT. 
 
21.2.1 Nadzor na prostorih za ogrevanje 
Vsaj pol ure pred začetkom prve tekmovalne discipline na vsakem tekmovanju 
(po možnosti sodnik ali pomožni sodnik, sicer pa od organizatorja določena 
oseba) do zaključka zadnje tekmovalne discipline mora biti prisoten nadzorni 
organ. Za oznako se uporablja ustrezen trak na roki z napisom: ”nadzor”. Na 
prvenstvih se ta funkcija zaupa sodniku. 
 
Kadrovska zasedba se določi skupaj z razporeditvijo sodnikov in se objavi na 
oglasni deski. 
 
21.2.2  Za neprimerno vedenje in dejanja, ki škodujejo ugledu tekmovanj doma ali 
v tujini na tekmah velja: 
 

 neprimerno vedenje do tretjih oseb, kot so verbalne ali dejanske žalitve, 
sramotenje, zasmehovanje ipd.; 

 fizični napad na drugega tekmovalca, strokovnega delavca, funkcionarja ali 
katerokoli drugo osebo 

 odtujitev ali poškodba tuje lastnine 

 neupoštevanje predpisov organizatorja 
 dajanje in jemanje nedovoljenih poživil tekmovalcem in konjem 

 dajanja lažnih podatkov v zvezi z registracijo tekmovalcev in konj 

 vsakršno discipliniranje konja, ki presega dopustno mejo takojšnje kazni, kot je 
pretiran trening ali udarci z bičem po vratu ali glavi konja, mučenje konja ali 
neustrezno ravnanje s konjem, neustrezno hranjenje, nega oziroma namestitev 
ali transport; 

 izčrpavanje konja, ki je očitno izmučen; 

 sodelovanje na tekmovanjih oziroma poskus sodelovanja s konji, ki niso bili 
aktivno cepljeni v skladu s členom 3.2.5 oziroma nimajo ustreznega potrdila o 
cepljenju. 
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 vedenje, ki ni v skladu z etiko jahačev oziroma neustrezno ravnanje s konjem; 

 uporaba drugačnih uzd, kot tistih, ki jih predpisuje FIPO; 

 uporaba sredstev, ki lahko začasno umetno vplivajo na učinkovitost konja med 
preizkusom, oziroma poskusi uporabe takih sredstev; napeljevanje k temu 
oziroma sodelovanje, da se konja, ki je pod vplivom takšnih sredstev, pripelje 
na start; 

 privolitev, da se konj udeleži preizkusov, ki za zahtevane pogoje očitno ni 
izšolan oziroma treniran; 

 dovoljenje, da na preizkusih sodeluje konj, čigar oprema ali podkev nista 
primerna za tekmovanje oziroma stroko; 

 da se ob prijavi, udeležbi ali izvedbi tekmovanja izvede  prevaro oziroma jo 
poskuša izvesti ali sodeluje na tekmovanju brez predpisane odobritve za 
udeležbo zase oziroma za konja. 

 nespoštovanje podpisanega Kodeksa pravil za nastope, ki je sestavni del POT, 
tč.29. 

 

 

 

21.2.3 Sankcije, ki se izrečejo tekmovalcu, lastniku konja ali vodji ekipe so 
 
1. opomin 
2. prepoved nastopanja za določeno število tekmovanj ali turnirjev 
3. prepoved nastopanja za določeno dobo 
4. trajna prepoved nastopanja 

 
21.2.4 Sankcije se izreka glede na težo prekrška. Samo težo prekrška oceni 
glede na določila POT tričlansko razsodišče, ki ga imenuje IO DRIKS. 
 
21.2.5. Uvedba postopka 
 
Postopek proti tekmovalcu, lastniku konja ali vodji ekipe se uvede na podlagi 
prijave. 
 
21.3  Reklame 
 
Na vseh tekmovanjih so dovoljene naslednje reklame: 

- “Logotip” (zaščitna znamka) posameznikovega oz. ekipnega pokrovitelja 
ali sponzorja kluba na podsedelnici. Logotip ne sme biti večji od 130 
cm2 . 

- Reklame na zaprekah in obrobju tekmovališča. Tehnična izvedba teh 
reklam ne sme motiti konjev in/ali jahačev. 

- O številu reklam in njihovi ceni odloča IO DRIKSa. 
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DEL B 

POSEBNA DOLOČILA 

 

22.  TEKMOVALIŠČE – FIPO, točka 5.1 

 
22.1  Dovoljenja za tekmovanja v sodelovanju z DRIKS-om, ki se ne izvajajo na 
tekmovališčih, kot jih določa FIPO, izda IO DRIKS na podlagi take prijave za 
tekmovanje. 
 
22.2  Državno prvenstvo ter tekmovanja, ki so veljavna za FEIF svetovno rang 
lestvico, so lahko izvedena samo na tekmovališčih, ki jih določa FIPO. 
 
22.3  Razen na tekmah iz točke 22.2 je dovoljena udeležba v dveh preizkušnjah 
tölta in v eni od štiri ali pet hodnih preizkušenj v C težavnostnem razredu. O tem 
odstopanju od FIPO pravil mora organizator pred tekmo seznaniti sodnike. 
 
 
23.  TEKMOVANJA NA OVALNI STEZI V RAZREDIH A, B IN C  
Tekmovanja na ovalni stezi v razredih A, B in C so sestavljena iz predtekmovanj 
in finalnega tekmovanja. Glej FIPO, točka 5.4.  
 
 
24.  POTEK PREDTEKMOVANJ V RAZREDU A   
24.1 Glej FIPO, točka 5.4.1. Trajanje posameznih nalog v preizkusih določa FIPO 
Dodatek 5. 
 
 
25.  POTEK PREDTEKMOVANJ V RAZREDIH B IN C   
25.1 Glej FIPO, točki 5.4.2 in 5.4.3. Trajanje posameznih nalog v preizkusih 
določa FIPO Dodatek 5. 
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25.2 Za lažje razpoznavanje posamezne ekvipaže se uporabljajo trakovi različnih 
barv, ki jih nadenejo tekmovalci na vidno mesto na roke. 
 
 
26. POTEK FINALNIH TEKMOVANJ 
 
26.1 Glej FIPO, točki 5.4.2 in 5.7. 
 
 
 
 
 
27.  IZVEDBA PREIZKUSOV POSLUŠNOSTI V DRESURNI MANEŢI 
 

27.1 Glej FIPO, točka 7. (dresurna maneža, sodniki). 
Jasno vidne morajo biti orientacijske črke (po FIPO).   
 
27.2 Organizator mora poskrbeti za strokovno napovedovanje preizkušenj. 
 
27.3 Preizkusi so opisani v FIPO, točka 9.7. 
 
 
28.  IZVEDBA NALOG POSLUŠNOSTI 
 
28.1 Izvedba nalog se začne oz. konča, ko je jahačevo telo točno pri točki (črki), 

določeni v nalogi.  
28.2 Če naloga ne predpisuje drugače, mora jahač imeti vajeti v obeh rokah.  
28.3 Pozdrav morajo jahači in jahalke izvesti v pravilni drži, z vajetmi (in 

morebitnim bičem) v levi roki. Pozdrav je pravilno izveden takrat, ko snetje 
pokrivala jahač nadomesti z rahlim priklonom glave in spuščeno desno 
roko.  

 
28.4 Krajšanje vajeti - vajeti se krajšajo izmenično na vsaki strani kos za kosom, 

dokler jahač ne doseže pravilne dolžine. 
 
28.5 Izžvečenje vajeti - zmerno popuščanje vajeti tako, da se konj lahko počasi 

raztegne naprej in navzdol, ne da bi jahač izgubil stik s konjevim gobcem. 
Konj pri tem ne sme spremeniti hitrosti in smeri. 

 
28.6 Krog ima premer 20 m oz. polovico maneže.  
 
28.7 Obračanje in jahanje kotov/ovinkov - jahač pripravi sebe in konja na obrat 

ali jahanje ovinka/kota tako, da izvede polparado in vodi konja v pravilno 
smer, ne da pri tem izgubi hitrost, takt in harmonijo.  

 
28.8 Odstopanje - dolžina koraka je enaka kot pri zbranem koraku, zaporedje 

nog (dvotaktno) je diagonalno kot v kasu in mora biti jasno prepoznavno. 
Konju je dovoljeno, da po končanem odstopanju naredi en korak naprej 
tako, da spet zavzame pravilno držo v naslonu. 
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28.9 Obrat okoli sprednjih nog je 180° obrat na mestu,  pri čemer je vrtišče (os) 
tesno ob prednji notranji nogi. Jahač pri tem uporablja enostransko 
delovanje dejstev. 

 
 
 
28.10 Odmikanje na pritisk noge - konj je popolnoma vzravnan, izjema je lahek 

nagib v tilniku tako, da lahko jahač vidi notranji očesni obok in nozdrv 
konja. Konj je usmerjen v nasprotno smer gibanja (gleda naprej in hodi v 
stran). 

 
 
28.11 Enojne serpentine vzdolž dolge strani steze - potekajo v loku od prvega 

menjalnega mesta do drugega menjalnega mesta na dolgi strani. Jahač 
mora svojega konja naravnati na zahtevano linijo. Pri enojni serpentini 
znaša amplituda (odklon) 6m v notranjost maneže. 

 
 
29. KODEKS PRAVIL ZA NASTOP NA MEDNARODNEM TEKMOVANJU 

        
 
Podpisani                                                                        se obvezujem da: 
 

 bom upošteval Etični kodeks  iz FIPO 6.6/2006 1.1 in 1.2  

 imam kot soudeleženec ključno vlogo pri promociji in zagotavljanju fair 
playa 

 se kot soudeleženec zavedam, da moram biti drugim za vzor in vzgled 
tako takrat, ko sem na konju ali brez njega na prizorišču tekmovanja. 

 kot soudeleženec predstavljam na mednarodni tekmi državo Slovenijo in 
DRIKS za katerega tekmujem 

 se bom kot tekmovalec podrejal in spoštoval odločitve vodje ekipe ter 
upošteval njegova navodila 

 bom deloval enotno z vso ekipo in s svojim obnašanjem dostojno 
predstavljal državo Slovenijo in DRIKS. 

 bom na tekmovanju ostal vseskozi in se udeležil tako otvoritvene kot tudi 
zaključne slovesnosti. 

 se bom izogibal dejanjem opisanim v POT točki 21.2.2, kakor tudi 
dejanjem, ki predstavljajo kršitev predpisov FEI ali pomenijo kršitev 
vzornega športnega obnašanja, kot so neprimerno vedenje do tretjih oseb, 
prepiri s sotekmovalci, uveljavljanje svoje volje pred voljo vodje ekipe, 
verbalne žalitve, zasmehovanje, ipd …  

 sem seznanjen s sankcijami, objavljenimi v POT tč.: 21.2.3, ki sledijo v 
primeru nespoštovanja tega kodeksa 

 
 
Kraj in datum:____________ 
 
Član državne ekipe:__________    za DRIKS:_____________ 
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30.  POSEBNA DOLOČILA ZA VZPODBUJANJE UDELEŢBE NA 
       TEKMOVANJIH 
 
30.1 Športni razred B 

Dovoljeno je odjahati več kot eno preizkušnjo v toltu le v kombinaciji T2B 
in T3 

30.2 Športni razred C 
Dovoljeno je odjahati dve preizkušnji v toltu (kombinacija s T5, T6 ali T7) in 
dve preizkušnji v večhodih (kombinacija z V3, V5 ali F3) 

30.3 Če so v katerem preizkusu v posamezni starostni kategoriji prijavljeni manj 
   kot trije tekmovalci, ti tekmujejo skupaj s tekmovalci iz druge starostne 
 kategorije.  
30.4 FINALI: Če so prijavljeni najmanj trije tekmovalci v preizkusu se odjahajo 

 tudi finali 
 
 
 
 
Ta športni pravilnik stopi v veljavo s 03.02.2008, ko ga je potrdil IO DRIKS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V primeru dvoma, se uporablja Pravilnik FIPO. 
 
 
 
 

 


