
 

 
DRUŠTVO REJCEV ISLANSDKIH KONJ SLOVENIJE – DRIKS 
 naslov: Veterinarska fakulteta, Inštitut za rejo in zdr.varstvo kopitarjev 

Cesta  v Mestni log 47        SLO – 1000 Ljubljana 

 
DRIKS Šport 
 
Spremembe v FIPO, veljavne od 01. aprila 2010 dalje, 
odobrene na Delegatski skupščini FEIF 2010  
 
1. Največje število preizkušenj na konja dnevno 

 
Naslednji predpis bo dodan v FIPO 2.1: 

 
a. 5 letni konj lahko nastopi dvakrat dnevno vendar ne na dirki in cross countryju (Pas 

preizkušnja in Speedpass sta dovoljena) 
b. 6 letni konj lahko nastopi trikrat dnevno 
c. 7 letni in starejši konj lahko nastopi štirikrat dnevno 
d. Vsako predtekmovanje in finale se šteje za start 
e. Pri Pas preizkušnji, Speedpaceu, Pas dirki na 250 in 150m se dva teka v istem dnevu 

štejeta kot 1 start 
Pomni: Organizator mora preverjati starte. Če jahač prekrši to določilo in je že končal preizkušnjo 
mora biti diskvalificiran. 
 
2. Kovanje 

 
FIPO 2.3.1 in 2.3.2 bo spremenjen v: 

 
Dolžina kopita mora biti naravna in ne sme presegati 9,5 cm. Izjema se lahko naredi na 
podlagi pismenega dokumenta, da je višina konja, merjena s palico, 145 cm ali več. V tem 
primeru je lahko dolžina kopita 10 cm. 
 

3. Zaščitni material 
 

Prvi stavek FIPO člena 2.4 bo spremenjen v: 

 
Dovoljena je zaščitna oprema do 250 gr na konjsko nogo. Ta oprema ne sme biti menjana 
med vstopom na stezo in koncem preizkušnje. 
 

4. Zaščitna oprema 
 
Tretji odstavek FIPO člena 2.4 bo spremenjen v: 

 
Oprema, ki se raztrže ali odpade v finalu ali med predtekmovanjem v Peterohodih z več kot 
enim konjem na stezi je lahko zamenjana na sodnikovo dovoljenje med prikazovanjem ocen 
ali pri peterohodih, ko konj čaka na ponoven prikaz pasa. 

 
 
 



 
5. Registracija in nadzor »podplatov« na športnih tekmovanjih 

 
Tretji odstavek FIPO člena 2.4.2 bo spremenjen v: 

 
Na vsakem tekmovanju morajo jahači, ki uporabljajo podplat med kopitom in podkvijo to 
prijaviti organizatorju, ki bo pripravil listo vseh konj kovanih s podplati. Ti konji so lahko 
izbrani za pregled (odstranitev ene ali več podkev). 
 

6. Grobo jahanje 
 
Prvi odstavek FIPO člena 5.3.1  bo spremenjen v: 

 
Sodniki uporabljajo ocene od 0,0 do 10,0 po 0,5 točke. Končna ocena je zaokrožena na eno 
decimalko. Pri preizkušnjah s samo dvema sekcijama je sodnikom dovoljeno dodati ali 
odvzeti od končne ocene 0,1 točke. Sodniki lahko od končne ocene odvzamejo tudi do 2,0 
točki (po pol točke) za grobo jahanje ali grobo uporabo dejstev. Opozorilo: Sodniki dosodijo 
tudi  rumeni karton v primeru, da so bile odvzete točke zaradi grobosti pri jahanju. 
 

7. Delanje mačkov in druge razvade 
 
      Naslednje bo dodano pri FIPO 5.6 členu: 

 
      … konj resno kaže veliko neposlušnost. To velja od začetka pa do konca, ko  
      je konj na ovalni stezi. 
 
8. Preklici 

 
Drugi odstavek FIPO 5.8 člena bo spremenjen v: 

 
Če je konj iz kakršnega koli razloga preklican ali diskvalificiran in končno število v finalu pade 
pod 10 (ali 5, če ni B finala), gre v finale prvi naslednji konj z najvišjo oceno iz 
predtekmovanja. 
 

9. Tek za prvo mesto 
 
FIPO 5.9 člen bo spremenjen v: 

 
V primeru enakih točk za prvo mesto, odločajo sodniki o prvem mestu na podlagi ocen, ki so 
jih dali poprej in s cifro pokažejo uvrstitev pri čemer lahko uporabijo prvo mesto le enkrat. V 
pas preizkušnji določijo uvrstitev štirje sodniki na stezi in sodnik na 150m. Če imajo zasedejo 
konji na drugih mestih razen prvega enake ocene, si to mesto delijo. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
10. Enake ocene v Pas preizkušnji 

 
Tretji odstavek v FIPO 8.6.3. bo spremenjen v: 

 
Uvrstitev odloči povprečje dveh tekov . V primeru enakih ocen določijo zmagovalca ocene, ki 
jih ponovno dajo sodniki. Pri enakih ocenah za prvo mesto se mora tek za prvo mesto 
ponovno prikazati. 

   
 
11. Pas na ovalni stezi 

 
Zaradi dvomov, da je dolgi del steze za izvedbo dobrega pasa pri 200m 
stezi prekratek , bo prišel v veljavo predpis, da morajo vsi organizatorji 
tekem do 1. januarja 2014 svoje 200m steze podaljšati v 250 metrske ali 
pa uporabiti kombinirano stezo (P-steza). 

 
 
12. Četverohod V3 

 
Opcija prikaza hitrega kasa ni logična, ker tega elementa ni nikjer drugje v FIPO 
pravilniku, zato je izvzeta iz naloge. 

 
FIPO 9.4.2.2 člen bo spremenjen v: 

       
      9.4.2.2 Predtekmovanje 

Nastopi skupina 2 ali več jahačev, ki jahajo v smer, določeno na startni listi in na poziv 
napovedovalca (opisano v 5.4.2), prikažejo naslednje naloge v četverohodu: 
1. počasen do srednji tölt, 
2. počasen do srednji kas, 
3. srednji korak, 
4. počasen do srednji galop, 
5. srednji do hiter tölt 

 
13. Peterohod F3 

 
Preizkušnja F3 je brisana iz FIPO (9.5.2) 
 
 
 
Pripravil in prevedel:  
Zvone Pavšič 
DRIKS Šport 


