ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА ЗА ПОЛАГАЊЕ ЈАХАЋЕ
ДОЗВОЛЕ

На основу члана 100. Закона о спорту(„Службени гласник РС“ број 10/16) и на основу члана 40.
став 1. Тачка 8 , Статута Савеза за коњички спорт Србије за олимпијске и ФЕИ дисциплине,
Управни одбор Савеза за коњички спорт Србије за олимпијске и ФЕИ дисциплине, на седници
одржаној 26.12.2016 године у Београду, донео је

Правилник
о испитима за полагање јахаће дозволе
јахачима који се региструју први пут у
Савезу за конички спорт Србије за олимпијске И ФЕИ дисциплине
I.

ПРИЈАВА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ИСПИТА ЗА ЈАХАЋУ ДОЗВОЛУ
Испит могу организирати сви клубови чланови Савеза за коњички спорт Србије за
олимпијске И ФЕИ дисциплине (у даљем тексту Савез)
Испит може да пријави кандидат који има пријаву оверену од тренера коњичког
спорта са важећом дозволом за рад Савеза, који су ангажовани у клубовима који имају
издату дозволу за рад.
На посебном обрасцу који се налази на wеб страницама Савеза, клуб, организатор
испита мора секретаријату Савеза пријавити термин најмање 20 дана пре датума
предвиђеног за организацију испита .
На основу ове пријаве секретаријат Савеза у апликацији за пријаву кандидата за
полагање испита отвара могућност уноса података о кандидатима
(да би пријава била пуноважна морају бити попуњени сви тражени подаци).
Како би Савез одобрио одржавање испита минималан број је три кандидата.
Секретаријат Савеза на wеб страници ће објавити име клуба, датум и место одржавања
испита и одговорну особу којој се полазници испита из других клубова могу пријавити.
Организатор испита мора обезбедити простор за:
усмени део испита
стазу за полагање јахаће дозволе ,мањеж димензије 20 x 40 м с припадајућим словима
за дресурни део испита
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ПРИЈАВА КАНДИДАТА ЗА ИСПИТ
Након објаве на wеб страници Савеза, сви клубови могу пријавити своје кандидате за
испит секретаријату Савеза најкасније 10 дана пре одржавања испита
(смештај или евентуално позајмљивање коња за испит се договара са организатором).
Пријава такмичара мора садржати следеће податке:
Име и презиме кандидата, датум рођења, адресу становања, адресу електронске поште,
контакт телефон,ЈМБГ и име и презиме тренера.
Испиту уз кандидата мора бити присутан тренер коњичког спорта. .
ОДРЖАВАЊЕ ИСПИТА
Делегирање судија и тренера ( испитивача) је у надлежности одбора за едукацију
Савеза.
За све испите као испитивач мора бити један судија Савеза и један тренер са дозволом
за рад Савеза.
Редослед испита за јахаћу дозволу
1. Усмени део испита (градиво из материјала који доставља Савез за полагање јахаће
дозволе )
1. Коњ који се користи за испите сме највише четири пута наступити на испиту
IV. ЈАХАЋА ДОЗВОЛА УСМЕНИ ДЕО
Питања на испиту за јахачку дозволу долазе из подручја општег знања о коњима:
Прилажење коњу, делови опреме за коња, чишћење коња, седлање и уздање коња,
основне боје коња, делови тела коња. Кандидат усмено одговара на три питања,
уколико има два тачна одговора полазник је положио испит.
ДРЕСУРНИ ИСПИТ
Јахање дресурног теста за јахаћу дозволу. Дресурни испит (тест) оцењује се оценама
као код оцењивања редовног дресурног теста.
Сваку задату радњу судија и тренер оцењују с бодовима од 1-10. На крају испита
збрајају се бодови и израчунава се постотак изведености задатог теста. Положио је онај
кандидат који постигне најмање 52% .
За време извођења дресурног теста дозвољено је читање теста на глас.
Пад јахача с коња аутоматски доноси пад на испиту као и иступање коња из дресурног
мањежа.
ПРАКТИЧНИ ДЕО ЈАХАЊА НА СТАЗИ
 Стаза мора бити дугачка 800м (може бити у неколико кругова)
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 Мора имати ознаке: ход, кас, галоп, стој. За успешан пролаз стазе полазник мора
свладати кретање у ходу, касу и галопу, јахање дистанце у полуседећем галопу,
савладати природну препреку висине 0,60м начињену од природних материјала (слама,
шибље, гране и сл.), затим зауставити коња на знаку стој, галоп, кас и ходом завршити
стазу.
За пролаз на испиту испитивачи морају стећи утисак да полазник влада коњем у свим
наведеним ситуацијама.
Пад јахача с коња аутоматски доноси пад на испиту

Са Јахаћом дозволом јахачима је дозвољен наступ на такмичењима и аутоматски су
регистровани у Савезу као такмичари
Способност такмичара да учествује на такмичењима процењује тренер .

Предесдник
_____________________________________
Асен Стојанов

