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На основу Статута Савеза за коњички спорт Србије за олимпијске и ФЕИ дисциплине 
коњичког спорта, Управни одбор Савеза за коњички спорт Србије за олимпијске и ФЕИ 
дисциплине коњичког спорта, на седници одржаној 03.12.2016. године у Београду, 
доноси: 

 

ПРАВИЛНИК   О  ОРГАНИЗАЦИЈИ   И   ИЗВОЂЕЊУ  ТАКМИЧЕЊА  
У   ВОЖЊИ ЗАПРЕГА  

 

УВОД 

 

Правилник о организацији и извођењу такмичења у вожњи запрега –- (у даљем 
тексту Правилник) обухвата правила о организацији и извођењу Националних коњичких 
такмичења у вожњи запрега.   

Одлуком Управног одбора Савеза за коњички спорт Србије за олимпијске и ФЕИ 
дисциплине коњичког спорта (у даљем тексту Савез) важи и примењује се на целој 
територији Републике Србије. Ступа на снагу  8 (осам) дана од усвајања . 

Правилником се не може предвидети свака ситуација која би се могла догодити у 
датим околностима, а дужност је Судијског колегијума да у сваком појединачном случају, 
донесе одлуку у спортском духу и у складу са овим Правилником. 

Ради правилног тумачења и коришћења, Правилник се мора истовремено читати, 

употребљавати и тумачити заједно са Статутом Савеза, Законом о спорту, Законом о 

спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама и осталим како 

ФЕИ, тако и Националним нормативним актима. 

Савез очекује од свих учесника у коњичком спорту, да се понашају у складу са овим 

Правилником, Пропозицијама такмичења, Протоколом такмичења, одлукама Управног 

одбора, свим накнадним исправкама и изменама правила и прописа које објави Савез и 

ФЕИ као и свим нормативним актима и одлукама донетим на основу њих. 
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I ДОБРОБИТ КОЊА 

 

Савез као надлежни државни грански Савез очекује од свих који се баве коњичким 
спортом да се понашају у складу са ФЕИ Кодексом понашања.  

 

**ФЕИ КОДЕКС ПОНАШАЊА ЗА ДОБРОБИТ КОЊА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ НА СВИМ 
ТАКМИЧЕЊИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ** 

  

ФЕИ КОДЕКС ПОНАШАЊА ЗА ДОБРОБИТ КОЊА 

 

ФЕИ захтева од свих који учествују на интернационалним коњичким такмичењима 
да се придржавају ФЕИ Кодекса понашања и да признају и прихвате да добробит коња 
мора да буде најважнија и да никад не сме бити подређена такмичарским или 
комерцијалним утицајима. 

1. У свим стадијумима припрема и тренинга такмичарских коња, добробит 
коња мора бити приоритетна у односу на све остало. 

а) Добро управљање коњима: Штале, храњење и тренинг морају бити примерени 
добром управљању коњима и не смеју угрозити добробит коња. Било какво понашање 
које може изазвати физичку или менталну патњу, у току као и ван такмичења, неће бити 
толерисано. 

б) Методи тренинга: Коњи смеју бити изложени само оном тренингу који одговара 
њиховом физичким могућностима и нивоу зрелости за дисциплине за које се спремају. 
Коњи не смеју бити изложени било каквој врсти тренинга која је изопачена или изазива 
страх или за коју нису правилно припремљени. 

в) Поткивање и ексери за поткивање: Брига о копитама и поткивање мора бити 
највишег стандарда. Ексери за поткивање морају бити дизајнирани и одговарајући тако 
да се избегне ризик бола и повреде. 

г) Транспорт: За време транспорта, коњи морају бити потпуно заштићени од 
повреда и осталих здравствених ризика. Возила морају бити сигурна, са добром 
вентилацијом, одржавана по највишим стандардима, регуларно дезинфикована и вожена 
од стране компетентног особља. Стручне коњовође морају увек бити доступни да 
помогну око коња.  

д) Транзит: Сва путовања морају бити пажљиво испланирана да коњима пружају 
регуларне периоде одмора са приступом храни и води у складу са садашњим ФЕИ 
упутствима. 

2. Коњи и такмичари морају бити добро припремљени, способни и у добром 
здравственом стању пре него што им се дозволи да се такмиче. 
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а) Оспособљености и спремност: Учествовање на такмичењу мора бити тако 
условљено да одговара нивоу доказане спремности коња и такмичара. 

б) Здравствени статус: Ни један коњ који показује симптоме болести, храмања или 
другог значајног обољења, као и предзнаке клиничке слике неке болести не би требао да 
се такмичи или да настави да се такмичи да не би дошло до угрожавања његовог 
здравља. Савет ветеринара мора бити затражен сваки пут када постоји сумња. 

в) Допинг и лекови: Злоупотреба допинга и лекова је озбиљан преступ и неће бити 
толерисан. После било ког ветеринарског третмана треба обезбедити довољно времена 
за потпун опоравак пре следећег такмичења. 

г) Операције: Свака операција која доводи у опасност здравље такмичарског коња 
или безбедност осталих коња и/или такмичара не сме бити допуштена. 

д) Ждребне кобиле/Кобиле које су се тек ождребиле: Кобиле не смеју да се 
такмиче са навршених четири месеца ждребности као ни док ждребе сиса. 

ђ) Злоупотреба дејстава: Злостављање коња коришћењем било природних било 
вештачких (као што су бич и слично) дејстава возача неће бити толерисана. 

3. Такмичења не смеју да шкоде добробити коња 

а) Простор за такмичење: Коњи се морају тренирати и такмичити само на 
одговарајућим и сигурним подлогама. Све препреке морају бити осмишљене тако да се 
сигурност коња има у виду. 

б) Подлога: Свака врста подлоге по којој коњ корача, тренира или се такмичи мора 
бити тако дизајнирана и одржавана да смањи факторе ризика који би довели до повреда. 
Посебна пажња мора бити посвећена припремању, саставу и одржавању таквих 
површина. 

в) Екстремни временски услови: Такмичења не смеју бити одржавана по 
екстремним временским условима ако је угрожено здравље или добробит коња. Мере за 
хлађење коња морају бити предузете одмах по завршетку такмичења на врућем и 
влажном времену. 

г) Смештај на такмичењима: Штале морају бити сигурне, хигијенске, комфорне, са 
добром вентилацијом и довољно велике за тип коња који је у њима смештен. Чиста и 
квалитетна простирка, храна и свежа вода за пиће, као и вода за прање морају увек бити 
доступни. 

д) Способност за транспорт: После такмичења, коњ мора бити спреман за пут у 
складу са ФЕИ упутствима. 

4. Мора се учинити сваки напор како би се обезбедило да коњи добију 
одговарајућу негу након такмичења и да се са њима поступа хумано, када су њихове 
такмичарске каријере завршене. 

а) Ветеринарски третман: Ветеринарска помоћ мора да постоји на такмичењу. Ако 
је коњ повређен или изнурен током такмичења, такмичар је обавезан да га испрегне, а 
ветеринар мора да прегледа коња. 
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б) Упутни центри/клинике: Кад год је то потребно, коња треба транспортовати до 
најближе клинике на даљу процену и терапију. Повређеним коњима мора се дати сва 
потребна терапија пре транспорта. 

в) Такмичарске повреде:  Догађај услед кога је настала повреда на такмичењу 
треба размотрити. Услови подлоге, број такмичара и остали фактори ризика морају се 
пажљиво размотрити како би се указало на начине за смањење повреда. 

г) Еутаназија: Ако су повреде такве природе да су исувише озбиљне, може се десити 
да ветеринар мора да успава коња што пре могуће, а у циљу ублажавања патње коња. 

д) Пензионисање коња: Мора се учинити сваки напор да би се коњи који су 
завршили такмичарску каријеру третирали хумано и како заслужују. 

5. ФЕИ се залаже да сви они који су укључени у коњички спорт постигну 
највише могуће стандарде у едукацији у свом домену стручности који је повезан са 
бригом о такмичарским коњима. 

 

 

II ОПШТИ ДЕО  

Члан 1. 

Овим Правилником се уређује организација и извођење такмичења у вожњи 
запрега. Он се примењује на све организаторе и учеснике такмичења на свим 
такмичењима на територији Републике Србије. 

На све што није обухваћено овим Правилником, директно се примењују одредбе 
Правилника ФЕИ. 

 

Овај правилник садржи и делове других Правилника:  

 Правилник о дозволи за рад стручњака у коњичком спорту; 

 Правилник о безбедности, сигурности, спречавању насиља и непожељних појава у 

коњичком спорту; 

 Правилник ФЕИ „Кодекс понашања за добробит коња“- СКСС-ОФД; 

 Правилник о контроли  допинга на такмичењима и изван такмичењима АДАС; 

 Правилник о спречавању допинга у коњичком спорту - СКСС-ОФД; 

 Дисциплински Правилник - СКСС-ОФД; 

 Ветеринарски Правилник - СКСС-ОФД; 

 Правилник о рангирању успешности у коњичком спорту за дисциплину вожња 

запрега; 

 ФЕИ Општим правилником – ФЕИ; 

 Правилник „Ветеринарски прописи и правила ФЕИ“ – ФЕИ. 
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Наведени Правилници по својој природи чине саставни део овог Правилника. 

Ради правилног тумачења и коришћења неопходно је узети у обзир ове Правилнике 

у целости.   

 

 

III КЛУБОВИ И РЕГИСТРАЦИЈА 

Члан 2. 

Сваки коњички клуб, који испуњава Законом предвиђене услове (поседује решење 
издато од надлежног Министарства – АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ), сматра се 
коњичким клубом. 

Сваки коњички клуб који је регистрован у Савезу за такмичење за текућу годину (у 
складу са прописима Савеза), стиче право да учествује на такмичењима у земљи и 
иностранству. 

Члан 3. 

Сваки коњички клуб са својим такмичарима и такмичарским коњима који жели да 
се региструју за такмичење обавезан је да то учини на начин предвиђен Правилником о 
регистрацији за такмичење, у складу са одлукама Управног одбора Савеза и Протоколом 
о регистрацији, уз поштовање рокова за регистрацију. 
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IV  ТАКМИЧАР 

Члан 4. 

Такмичар је свако лице које је регистровано код Савеза и поседује такмичарски 
лисанс који је у складу са општим актима Савеза оверен за текућу годину. 

Предуслов за такмичарски лисанс је положен испит за возача запрега, за све 
такмичаре који лисанс оверавају први пут. Возачки испит се полаже пред комисијом коју 
одрђује Савез, или Одбор за такмичење у вожњи запрега, у складу са важећим 
правилником и плаћа се по важећем ценовнику за текућу годину. 

Такмичар је дужан да на сваком такмичењу има такмичарски лисанс и да га на 
Састанку возача- техничкој конференцији преда судијском колегијуму. Уколико се не 
одржава техничка конференција, такмичар је дужан да пре наступа такмичарски лисанс 
преда судијском колегијуму. Уколико такмичар не поседује такмичарски лисанс, или га 
не преда судијском колегијуму неће моћи да учествује на том такмичењу. 

У спортском такмичењу може учествовати само такмичар коме је у периоду не 
дужем од шест месеци пре одржавања такмичења утврђена општа здравствена 
способност за бављење коњичким спортом и о томе поседује уверење издато од 
овлашћене Установе (лекара спец. Спортске медицине). 

Члан 5. 

Такмичар је дужан да се придржава одредби овог Правилника, других општих 
аката Савеза, Пропозиција такмичења, одредби протокола такмичења, одлука 
Организационог одбора такмичења, одлука судијског колегијума и свих службених лица 
која су званично ангажована на такмичењу.  

Такмичар - који је истовремено и шеф екипе или тренер – самостално одговара за 
своје понашање и поступке и има право да комуницира са организатором и Судијским 
колегијумом на предвиђени начин. Такмичар је у сваком случају у потпуности одговоран 
за своје понашање и поступање на такмичењу, осим у сличају малолетних такмичара, где 
потпуну одговорност преузимају шеф екипе, тренер и клуб за који је такмичар 
регистрован у текућој години. 

Члан 6. 

Такмичар ће одмах и без права на приговор или други правни лек бити 
елиминисан из даљег такмичења уколико: 

 Вербално нападне или прети службеном лицу, судијама, организатору такмичења, 
другом такмичару, службеном лицу другог клуба учесника на такмичењу, власнику коња, 
пратећем особљу или било ком другом присутном лицу на такмичењу; 

 Физички нападне или прети службеном лицу, судијама, организатору такмичења, 
другом такмичару, службеном лицу другог клуба учесника на такмичењу, власнику коња, 
пратећем особљу или било ком другом присутном лицу на такмичењу; 



 11 

 На други начин омета службена лица, судије, учеснике и друге присутне у 
организацији и даљем одвијању и раду такмичења. 

Члан 7. 

У случају да такмичар учини неку од радњи описану у претходном члану овог 

Правилника, коначну одлуку о елиминисању из даљег тока такмичења доноси судијски 

колегијум. 

Уколико такмичар и поред одлуке о елиминацији настави да омета такмичење на 
било који начин, одлуком судијског колегијума биће физички удаљен са простора на 
којем се такмичење одржава. Удаљење такмичара извршавају службена лица, 
припадници МУП-а на позив организатора такмичења и судијског колегијума. 

Члан 8. 

У случају елиминације из даљег тока такмичења услед понашања санкционисаног 
у чл.6. овог Правилника, о санкционисању такмичара одлучује Дисциплинска комисија 
Савеза у складу са прописима Савеза. У случају елиминације из даљег тока такмичења и 
удаљења са простора на којем се такмичење одржава, такмичар је обавезан да надокнади 
сваку штету организатору такмичења, насталу услед његовог понашања. 

Члан 9. 

У случају елиминације из даљег тока такмичења и удаљења са простора на којем се 
такмичење одржава, Дисциплинска комисија Савеза не може изрећи такмичару блажу 
казну од најмање шест месеци суспензије са свих такмичења у земљи и иностранству и 
губитка лисанса у истом периоду. 

Дисциплинска комисија Савеза може одлучити да такмичара казни и строжије и да 
поред забране такмичења и губитка лисанса изрекне и друге казне и мере предвиђене 
прописима Савеза. 

На одлуку Дисциплинске комисије такмичар има право жалбе Управном одбору чија 
је одлука коначна. 

Члан 10.   

Утврђују се следеће узрасне категорије такмичара: 

1. Дете –  Категорија Спортиста који могу учествовати на Националним "Деца" 
такмичењима. У ову категорију  се врши упис такмичара од године у којој пуне девет  (9)  
година до краја године у којој пуне  четрнаест година (14).  

 

*** Такмичари из категорије "дете" су у обавези да за време загревања и током 
такмичења носе заштитни прслук и кацигу и да све време такмичења буду у пратњи 
ментора.  

 

Такмичарска категорија Старосна доб такмичара 

Двопрег 9-14 година 
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Једнопрег 9-14 година 

 

НАПОМЕНА: 

Деца старости 14 година, имају право наступа у узрасној категорији ЈУНИОР, ако остваре две 
победе. Али и даље припадају узрасној категорији „дете“ и у обавези су да се придржавају свих 
правила која се односе на узрасну категорији „дете“ возач. 

2. Јуниор - Категорија спортиста који могу да учествују на Националним 
такмичењима за јуниоре – спортисте који су у претходној календарској години навршили 
четрнаест година (14) до краја текуће календарске године у којој навршавају шеснаест 
(16) година живота, а на ФЕИ такмичењима спортисте који у текућој календарској 
години навршавају четрнаест година (14) до краја текуће календарске године у којој 
навршава осамнаест (18) година живота. 

 

Такмичарска категорија Старосна доб такмичара 

Двопрег 14-16 година 

Једнопрег 14-16 година 

 

**** Такмичари из категорије "јуниор" су у обавези да за време загревања и током 
такмичења носе заштитни прслук и кацигу и да све време такмичења буду у пратњи 
ментора.  

НАПОМЕНА: 

Јуниори старости 16 година, имају право учешћа у категорији СЕНИОРА, ако остваре две 
победе. Али и даље припадају узрасној категорији „јуниор“ и дужни су да се придржавају 
свих правила која се односе на узрасну категорији „јуниор“ возач запрега. 

3. Сениор - Спортисти са навршених 16 тј. 18 година и старији (у претходној 
календарској години морао је имати 16 година тј 18 година). 

Такмичарска категорија Минимум година такмичара 

Четворопрег 18 година 

Двопрег 16 година 

Једнопрег 16 година 

 

*** Такмичари из категорије "сениор", а који имају мање од 18година су у обавези да 
за време загревања и током такмичења носе заштитни прслук и кацигу и да све време 
такмичења буду у пратњи ментора.  

4. Сувозачи/ ментори 

Све такмичарске категорије: 
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4.1. Возаче млађе од 18 година, морају пратити сувозачи (ментори) од 18 година и 
старији, који су едуковани и искусни у вожњи запрега- који поседују важећу возачку 
лиценцу. 

4.2. Возаче од 18 година и старије морају пратити сувозачи од 14 година или 
старији. 

4.3. Пропуст поштовања било ког дела овога члана имаће за последицу 
елиминацију такмичара. 

 

V  ТАКМИЧАРСКИ КОЊ 

Члан 11. 

Такмичарски коњ је сваки коњ који је регистрован код Савеза за текућу годину и 
који поседује такмичарску књижицу - пасош који је оверен код Савеза за текућу годину, 
или оверен ФЕИ пасош за НФ Србије (у даљем тексту такмичарска књижица – пасош). 

Шеф екипе, такмичар, тренер, или власник коња дужни су да на сваком такмичењу 
имају такмичарску књижицу - пасош коња који наступа на такмичењу и да га предају, на 
Техничкој конференције возача, или ако се она не одржава, онда пре прве ветеринарске 
инспекције (ако је иста предвиђена), или пре почетка такмичења судијском колегијуму. 

Уколико се такмичарска књижица - пасош не преда судијском колегијуму коњ неће 
моћи да учествује на том такмичењу. 

Ако није обележен микрочипом (важи од дана увођења обавезног обележавања 
копитара микрочипом у Републици Србији); 

Члан 12. 

На такмичењима у вожњи запрега коњи морају бити стари најмање 4 године (право 
старта имају од дана када напуне 4 године), ако се такмичe само у дисциплини „C“, 
односно најмање 5 година (право старта имају од дана када напуне 5 година) уколико 
наступају у све три такмичарске дисциплине „A,B,C“. Кршење ове одредбе за последицу ће 
имати дисквалификацију коња. 

Такмичарски коњ не може учествовати на такмичењу ако: 

 ако није регистрован за текућу годину; 

 ако му Савез није оверио такмичарску књижицу – пасош за текућу годину; 

 ако је млађи од прописаног броја година; 

 ако је болестан; 

 ако храмље; 

 ако је кобила ждребна више од 4 месеца; 

 у периоду од 9 месеци после ождребљења рачунајући од дана ждребљења кобиле; 

 3 месеца после угинућа ждребета које доји кобила, рачунајући од дана угинућа 

ждребета; 

 ако на лицу места не поседује целокупну потребну ветеринарску документацију 

прописану Законом и овим Правилником; 
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 ако није вакцинисан у складу са Ветеринарским прописима Р. Србије и овим 

Правилником; 

 ако нема негативну лабораторијску анализу на И.А.К. у складу са Ветеринарским 

прописима Републике Србије и овим Правилником; 

 ако пре такмичења или у току такмичења није прошао ветеринарски преглед, 

или ветеринарску инспекцију; 

 ако такмичарска књижица – пасош није адекватно попуњен (уписана 

вакцинација, уписан резултат лабораторијске анализе, попуњен идентификациони 

картон и поглавље са подацима и остало). 

 ако се Судијском колегијуму на техничкој конференцији или пре наступа коња не 

преда такмичарска књижица – пасош; 

 ако није пријављен за такмичење у складу са овим Правилником, Пропозицијама 

такмичења и Протоколом такмичења; 

 ако није уплаћена котизација (уколико је прописана у Пропозицијама 

такмичења) за учествовање. 

Члан 13. 

Власник коња је одговоран за сваку штету, за време такмичења и након такмичења 
коју учини његов коњ, у складу са позитивним законским прописима и прописима Савеза. 

Власник коња је у сваком случају одговоран по свим видовима и облицима 
одговорности за свог коња и његово понашање. 

Одредбама овог Правилника и других прописа Савеза, не регулишу се односи 
између власника коња и такмичара или других лица која се на било који начин баве и 
брину о коњу у припреми, за време такмичења и након такмичења. 

Коњ ће одмах и без права на приговор или други правни лек бити 
елиминисан/елиминисани из даљег такмичења уколико тренер и/или власник коња 

 Вербално нападне/нападну или прети/прете службеном лицу, судијама, 
oрганизатору такмичења, другом такмичару, службеном лицу другог клуба учесника на 
такмичењу, власнику коња, пратећем особљу или било ком другом присутном лицу на 
такмичењу; 

 Физички нападне/нападну или прети/прете службеном лицу, судијама, 
oрганизатору такмичења, другом такмичару, службеном лицу другог клуба учесника на 
такмичењу, власнику коња, пратећем особљу или било ком другом присутном лицу на 
такмичењу; 

 На други начин омета/ометају службена лица, судије, учеснике и друге присутне 
у организацији и даљем одвијању и раду такмичења. 

 У случају да тренер и/или власник коња учини/учине неку од радњи описаних у 
овом члану Правилника, деклараторну одлуку о елиминисању коња, тренера и/или 
власника коња из даљег тока такмичења доноси судијски колегијум. Уколико тренер 
и/или власник коња и поред одлуке о елиминацији настави/наставе да омета/ометају 
такмичење на било који начин, одлуком судијског колегијума биће физички 
удаљен/удаљени са простора на којем се такмичење одржава. Удаљење тренера и/или 
власника коња извршавају службена лица припадници МУП-а Србије, на позив 
организатора такмичења и судијског колегијума. 
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 У случају елиминације коња, тренера и/или власника коња из даљег тока 
такмичења услед понашања санкционисаног у чл. 13. овог Правилника, о санкционисању 
коња, тренера и/или власника коња одлучује Дисциплинска комисија Савеза у складу са 
прописима Савеза. 

 У случају елиминације коња, тренера и/или власника коња из даљег тока 
такмичења санкционисаног у чл. 13. овог Правилника, и удаљења тренера и/или 
власника коња са простора на којем се такмичење одржава, тренер и/или власник коња 
је/су обавезан/обавезни да надокнади/надокнаде сваку штету организатору такмичења, 
насталу услед његовог/њиховог понашања. 

 У случају елиминације коња из даљег тока такмичења и удаљења тренера и/или 
власника коња са простора на којем се такмичење одржава санкционисаног у чл. 13. овог 
Правилника, Дисциплинска комисија Савеза не може изрећи блажу казну од најмање 
шест месеци сузпензије коња са свих такмичења у земљи и иностранству. 

 Промена власника коња и/или промена тренера коња, коња, власника коња 
и/или тренера коња не ослобађа казне. 

 

VI ТЕХНИЧКИ ДЕЛЕГАТ 

Члан 14. 

Технички делегат је стручно лице које, координира и прати регуларност такмичења.  

Технички делегат је високостручна особа задужена за примање такмичарских стаза.  
Обавеза му је да  координира између тела током утакмице (такмичарске екипе, судијским 
колегијумом, ветеринарским колегијумом , стјуардима и организатором)  и прати 
регуларност такмичења. Мора имати лиценцу националног Савеза  или ФЕИ. 

Техничи делегат је одговоран за исправност и адекватност подлоге дресурне арене, 
арене за вожњу прецизности, маратон стазу, фиксне маратон препреке, означавања и 
постављања ветеринарске капије како и све друге активности везане за техничу 
организацију такмичења/приредбе у складу са свим важећим Правилницима националне 
федерације.  

Технички делегат мора да прегледа и одобри све техничке и административне мере 
за одржавање такмичења. Дресурну арену, арену за вожњу прецизности, стазу за 
маратон, простор предвиђен за обавезан одмор коња, ветеринарску контролу, простор за 
смештај коња и возача, позиције за стјуарде, као и фиксне препреке у етапи Б. 

Док технички делегат не обавести судијски колегијум да ли су испуњени сви услови 
и   спроведене све припреме за такмичење/приредбу. Судијски колегијум не може 
објавити старт такмичења/приредбе. 

Након обавештвања судијског колегију о испуњености услова  и спроведености 
припрема за почетак такмичења/приредбе, технички делегат наставља надгледати 
техничко и административно вођење такмичења. 

Технички делегат подноси извештаје Одбору за коњичка такмичења у вожњи 
запрега у року од 7 дана по окончању тамичења/приредбе.   
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Извештај мора да садржи објективну непристрасну оцену успешности одржаног 
такмичења/догађаја са освртом на рад ветеринара, судија, организатора и других 
службених лица, понашање такмичара, временских прилика, локација, остварених 
резултата такмичара и одређених специфичности.  

Стјуарди на стази су радно тело техничког делегата, које према његовом захтеву 
организатор распоређује на одређена места. 

Техничог делегата предлаже Одбор за службена лица, а потврђује Савез. Савез 
потврђује техничког делегата за одређену утакмицу узимајући у обзир његово искуство, 
место становања делегата и удаљеност одржавања такмичења/приредбе. 

На Националним такмичењима технички делегат може бити Председник судијског 
колегијума ако је довољно квалификован.  

На ФЕИ утакмицама мора се анагажовати ФЕИ технички делегат.  

Услови за техничког делегата  

1. Мора познавати Правилник о организацији и извођењу такмичења у вожњи 
запрега  

2. Мора бити пунолетно лице које је стекло звање Судија у коњичком спорту за 
дисциплину  такмичења у вожњи запрега  

3. Да има активну лиценцу судије 1. категорије 

4. Технички делегат мора бити судија који је судио у успешној организацији барем 
десет  такмичења у вожњи запрега  

5. Да није дисциплински кажњаван последњих 5 година.  

6. Техничког делегата за такмичење одређује Одбор за службена лица са листе 
Техничких делегата и за свој рад је одговоран Одбору за службена лица као и Управном 
одбору Савеза.  

7. Технички делегат на такмичењу може обављати функцију и послове Техничког 
делегата само по добијању делегатског налога од стране Савеза и потписивања Уговора 
са Савезом.  

8. На Националним такмичењима на којима није ангажован Технички делегат, 
његове обавезе може да преузме Судијски колегијум. 

Члан 15. 

Технички делегат има обавезу: 

1. да је присутан све време одвијања такмичења (од једног сата пре прве 

ветеринарске инспекције (ако је предвиђена) до завршетка Церемоније доделе награда); 

2. да стручним прегледом простора за смештај коња, стазе, простора за одржавање 

ветеринарске инспекције, простора за рад судијског колегијума и осталог установи и 

констатује да ли организатор има сва неопходна материјално техничка средства и услове 

за одржавање такмичења; 

3. да прати ток и регуларност такмичења; 
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4. да на лицу места упути организатора такмичења и судијски колегијум о 

недостацима које треба исправити одмах како би такмичење било у складу са овим 

Правилником, Пропозицијма такмичења и Протоколом такмичења; 

5. да у року од 7 дана рачунајући од дана завршетка такмичења достави стручан и 

детаљан, истоветан потписан писмени извештај на за то предвиђеном формулару Одбору 

за коњичка такмичења у вожњи запрега  и Организационом одбору такмичења; 

6. да сваку забрану учешћа на такмичењу, изречену временску или новчану казну у 

складу са овим Правилником од стране Судијског колегијума, унесе у Извештај Техничког 

делегата и да у року од 7 дана о томе записнички обавестити организатора такмичења и 

Одбор за такмичења у вожњи запрега и; 

7. да се собом понесе одговарајуће формуларе за свој рад и извештаје. 

Члан 16. 

Уколико организатор није обезбедио потребне услове, потребна материјално 
техничка средства и сва потребна стручна лица за спровођење такмичења, а у складу са 
овим Правилником, Пропозицијама такмичења и Протоколом такмичења - Технички 
делегат може донети одлуку да се не дозволи почетак такмичења/дешавања све док 
организатор не обезбеди потребне услове, потребна материјално техничка средства и 
сва потребна стручна лица.  

Уколико организатор није обезбедио потребне услове, материјално техничка 
средства и сва потребна стручна лица за спровођење такмичења, а у складу са овим 
Правилником, Пропозицијама такмичења и Протоколом такмичења - а недостаци су 
такве природе да се не могу отклонити у разумном року технички делегат може донети 
одлуку о отказивању такмичења. 

Члан 17. 

У ситуацијама описаним у претходном члану овог Правилника, сву одговорност и 
евентуално настале штете сноси Организатор такмичења. 

 

VII  СУДИЈЕ- СУДИЈСКИ КОЛЕГИЈУМ 

Члан 18. 

Судија на такмичењу може бити само пунолетно лице које је завршило програм 
стручног оспособљавања и / или  испунило Законом предвиђене услове као и 
„Правилником  о дозволи за рад стручњака у коњичком спорту“, и које је стекло звање 
„Национални Судија коњичког спорта”, те је тиме доказало да располаже потребним 
стручним знањем и квалификацијама за вршење судијских дужности у коњичком спорту. 

Лице које има звање „Национални Судија коњичког спорта” и коме је издата 
лиценца у обавези је да се одазове обавезним едукативним семинарима које организује 
Савез под претњом губитка лиценце. 

У оквиру Националне федерације, судије су разврстане у три категорије (I 
категорија, II категорија и III категорија).  
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Судија на Националним такмичењима/догађајима могу бити и све судије са ФЕИ 
листе судија за вожњу запрега . 

Члан 19. 

Судија и Судијски колегијум у потпуности морају да се придржавају одредби овог 
Правилника, Пропозиција такмичења и Протокола такмичења . 

Судија је за свој рад одговоран Одбору за коњичка такмичења у вожњи запрега и 
Управном одбору Савеза. 

Члан 20. 

Судија који жели да обавља функцију судије на такмичењу мора бити лиценциран 
од стране Савеза. Лиценца се обнавља на 3 године. 

Судија има обавезу да све време такмичења држи видно истакнуту лиценцу. 

Савез води матичну евиденцију лиценцираних судија у коју се уписују сви потребни 
и релевантни подаци, а нарочито подаци о обављеним дужностима и учешћима на 
такмичењима. 

Члан 21. 

За свако такмичење одређује се Судијски колегијум на основу молбе – изјаве 
организатора такмичења, а на основу предлога Одбора за службена лица, са свим 
обавезама и правима предвиђеним одредбама овог Правилника.  

Уколико организатор поднесе молбу – изјаву Одбор за службена лица ће одредити 
чланове судијског колегијума. 

Судијски колегијум се делегира на основу Пропозиција оверених од стране Савеза и 
молбе - изјаве организатора уз сагласност Одбора за службена лица. 

Судијски колегијум делегира Одбора за службена лица. 

Само судије које поседују лиценцу за суђење у коњичком спорту за текућу годину 
издату од стране Савеза могу бити делегирани да суде на такмичењу. 

Сваки делегирани судија мора да поседује делегатски налог за суђење за одређено 
такмичење/приредбе и мора га показати организатору такмичења. 

Члан 22. 

Судијски колегијум спроводи сва такмичења у складу са својим компетенцијама, 
доноси одлуке о питањима у вези са такмичењем, осим о питањима која су у 
надлежности руководства такмичења и ветеринарске комисије.  

Судијски колегијум ради у саставу од 3 до 5 или више чланова по потреби.  

За рад судијског колегијума одговоран је Председник судијског колегијума. 

Члан 23. 

Судијски колегијум доноси одлуке по свим питањима у току такмичења која се 
односе на само такмичење. Одлуке се доносе већином гласова. У случају једнакости 
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гласова, када је из било ког разлога присутан паран број судија, пресудан је глас 
Председника судијског колегијума. 

Члан 24. 

Судијски колегијум је обавезан да брине и да учини све да такмичење прође у 
складу са овим Правилником, Пропозицијама такмичења/дешавања и Протоколом 
такмичења у духу спорта и спортској атмосфери. 

Уколико дође до неправилности у спровођењу такмичења у било ком делу и по било 
ком основу, судијски колегијум има право да прекине такмичење, санкционише учиниоце 
и изрекне мере у складу са овим Правилником. 

Уколико организатор није обезбедио потребне услове, потребна материјално 
техничка средства и сва потребна стручна и техничка лица за спровођење такмичења у 
складу са овим Правилником, Пропозицијама такмичења и Протоколом такмичења и 
тиме угрожава безбедност лица, коња, правилно спровођење такмичења и (или) суђење, 
судијски колегијум у договору са техничким делегатом (ако нема техничког делегата, 
односно ако његову функцију обавља Председник судијског колегијума, судијски 
колегијум одлуку доноси самостално) може донети одлуку да се не дозволи почетак 
такмичења све док организатор не обезбеди потребне услове, потребна материјално-
техничка средства и стручна лица. Овакву одлуку судијски колегијум мора донети 
једногласно и уноси је у Извештај судијског колегијума са детаљним објашњењем. 
Извештај судијског колегијума мора бити потписан од стране свих чланова судијског 
колегијума. 

Члан 25. 

У ситуацијама описаним у претходном члану (чл. 24.) овог Правилника, сву 
одговорност и евентуалну насталу штету сноси организатор такмичења. 

Уколико Судијски колегијум и поред видних, неотклоњених пропуста организатора, 
који могу, или који угрожавају, правилно одвијање такмичења, безбедност присутних 
лица и (или) коња и (или) доводе у питање правилан рад судијског колегијума и суђење - 
дозволи одржавање такмичења, судијски колегијум солидарно са организатором 
такмичења сноси сву одговорност. 

Од одговорности је изузет само онај судија-члан судијског колегијума који се лично 
и својевољно изузме из суђења у нерегуларним условима такмичења, што се записнички 
констатује у Извештају судијског колегијума и у Судијској листи. 

Члан 26. 

Судијски колегијум (судија) је у обавези: 

 да се придржава прописа Савеза и спроводи одредбе овог Правилника, 

Пропозиција такмичења и Протокола такмичења; 

 да буде припремљен за такмичење, да је упознат са Пропозицијама и Протоколом 

такмичења/дешавања; 

 да у што краћем року (након сваке дисциплине или етапе дисциплине ) лицу 

задуженом за објављивање резултата достави тренутне обрачунате резултате тог 

такмичара; 
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 да тесно сарађује са организатором такмичења, техничким делегатом, 

ветеринарском комисијом, дежурним ветеринаром, главним стјуардом и свим осталим 

службеним лицима; 

 да сви чланови судијског колегијума минимум 60 минута пре почетка прве 

ветеринарске инспекције (ако је превиђена Пропозицијама) буду присутни на простору 

за одржавање такмичења, односно пре отварања паркура; 

 да сви чланови судијског колегијума по последњем проглашењу пласираних 

такмичара тог такмичарског дана проведу минимум 60 минута на простору за 

такмичење ради сређивања комплетне документације; 

 да у случају вишедневног такмичења, а да нема проглашења тог такмичарског 

дана сви чланови судијског колегијума проведу минимум 60 минута на простору за 

такмичење ради сређивања комплетне документације; 

 да ни под којим условом не дозволе старт такмичару који није предао 

такмичарски лисанс; 

 да ни под којим условом не дозволи старт такмичару који нема уверење издато 

пре мање од 6 месеци пре одржавања такмичења о утврђеној општој здравственој 

способности за бављење коњичким спортом издато од овлашћене Установе (лекара спец. 

Спортске медицине). 

 да ни под којим условом не дозволе старт такмичарском коњу коме је изречена 

казнена/дисциплинска мера за време трајања казнене/дисциплинксе мере или за кога 

није измирена обавезе према Савезу или органима Савеза по основу изречене 

казнене/дисциплинске мере; 

 да ни под којим условом не дозволе старт такмичару коме је изречена 

казнена/дисциплинска мера за време трајања казнене/дисциплинске мере или који није 

измирио обавезе према Савезу или органима Савеза по основу изречене 

казнене/дисциплинске мере; 

 да ни под којим условом не дозволе старт ако није уплаћена котизација за 

учествовање; 

 да у такмичарску књижицу – пасош упише остварене спортске резулате; 

 да такмичарски лисанс или такмичарску књижицу - пасош преда секретаријату 

Савеза, Одбору за коњичка такмичења у вожњи запрега и за све оне којима је изречена 

казнена мера; 

 да сваку забрану учешћа на такмичењу, изречену временску или новчану казну у 

складу са овим Правилником од стране судијског колегијума, унесе у Судијску листу и у 

Извештај судијског колегијума и да у року од 7 дана о томе записнички обавестити 

секретаријат Савеза, Одбор за коњичка такмичења у вожњи запрега и организатора 

такмичења; 

 да се собом понесе одговарајуће формуларе за свој рад и извештаје; 

 као и све друге дужности које су наведене у овом Правилнику. 

 Председник судијског колегијума и чланови дужни су да прегледају арену пре 

почетка такмичења у дресурној вожњи; 

 Председник судијског колегијума и чланови дужни су да прегледају паркур у 

дисциплини вожња прецинозсти кроз чуњеве (минимум 45 минута пре почетка 

такмичења) и ако су сагласни са постављеним паркуром да га прихвате и отворе паркур. 

Ако имају неку примедбу саопштиће је уређивачу паркура који ће на њихов захтев 

извршити потребне измене.  
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 Судијски колегијум има дужност да прегледа маратон стазу, као и маратон 

препреке, 60-45 минута, пре него што буду отворени за разгледање и да исти прихвате. У 

случају да имај примедбе њих саопштавају уређивачу мартон препрека или техничком 

делегату и организатору, а у зависност на шта се конкретна примедба односи.   

 

Члан 27. 

Сви чланови судијског колегијума морају бити присутни 60 минут пре прве 
ветеринарске инспекције коња, као и на самој инспекцији (ако је предвиђена 
Пропозицијама) односно пре отварања паркура. 

Судијски колегијум (судија) је у обавези да прецизно и тачно обрачунају време и 
пласмане свих такмичара и екипа и да резултате читко унесу у Судијске листе и ранг 
листе у складу са врстом бодовања. 

Сви чланови судијског колегијума су у обавези да потпишу Судијске листе, ранг 
листе и Извештај судијског колегијума. 

Судијски колегијум (судија) је у обавези да одмах по завршетку такмичења, 
сортиране и потписане Судијске листе, Ранг листе и Извештај судијског колегијума са 
свим обрачунатим резулатима достави организатору такмичења. 

Члан 28. 

Лице не може бити члан судијског колегијума на такмичењу уколико је под казном 
забране вршења судијске функције за време трајања казне. 

Лице не може бити члан судијског колегијума на такмичењу, ако постоји сукоб 
интереса:  

 Ако је такмичар који учествује на такмичењу; 

 Ако је власник коња који се такмичи; 

 Ако је шеф екипе која се такмичи; 

 Ако је тренер такмичара или коња, минимум три дана у претходних шест месеци 
пре такмичења, или било које време у претходна три месеца; 

 Ако је члан уже породице такмичара или шефа екипе (родитељ, брат, сестра) 

 Ако је брачни друг такмичара. 

Ако је судија члан клуба чији се такмичар или коњ такмичи, не сматра се да постоји сукоб 
интереса. 

Члан 29. 

Судијски колегијум је дужан да одмах реши поднету жалбу или протест. Уколико 
судијски колегијум није у могућности да реши жалбу – протест у току самог такмичења 
или подносилац жалбе – протеста није задовољан са одлуком, може се жалити / Одбору 
за коњичка такмичења у вожњи запрега и Управном одбору Савеза. 

Члан 30. 
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Ради ангажовања лиценцираних судија за такмичење организатор је у обавези: 

 да секретаријату Савеза, најкасније 45 дана пре почетка одржавања такмичења 

достави два примерка Пропозиција на оверу; 

 да најкасније 30 дана пре почетка одржавања такмичења потпише молбу – 

формулар за доделу лиценцираних судија уз сагласнос Одбора за службена лица; 

 да најкасније 30 дана пре почетка одржавања такмичења потпише изјаву – 

формулар којим гарантује да ће исплатити хонорар ангажованом лиценцираном судији у 

складу са ценовником Савеза и овим Правилником. 

Члан 31. 

У случају да судије или судијски колегијум поступају супротно одредбама овог 
Правилника, не придржавају се рокова и утврђених обавеза, не испуњавају прописане 
услове или на други начин успоравају, отежавају, онемогућавају такмичење или 
избегавају своје обавезе, Одбор за службена лица може донети одлуку да се као санкција: 

 Забрани суђење на свим такмичењима у држави поједином судији или свим 
судијама члановима судијског колегијума у периоду од 60 до 120 дана, 

 Предвиђени хонорар не исплати судијском колегијуму или судији. 

 

VIII  УРЕЂИВАЧ ПАРКУРА 

Члан 32. 

1. Уређивач паркура на такмичењу у вожњи запрега може бити само пунолетно 
лице које је завршило програм стручног оспособљавања и / или  испунило Законом 
предвиђене услове као и „Правилником  о дозволи за рад стручњака у коњичком спорту“, 
те је тиме доказало да располаже потребним стручним знањем и квалификацијама за 
вршење дужности уређивача паркура стазе и арене у коњичком спорту. 

Лице које има звање „Уређивач паркура стазе и арене у коњичком спорту“ (у даљем 
тексту уређивач ) и коме је издата лиценца од стране Савеза у обавези је да се одазове 
обавезним едукативним семинарима које организује Савез под претњом губитка 
лиценце. 

2. Сваки уређивач паркура, стазе и арене у коњичком спорту који жели да обавља 
дужност уређивача паркура, стазе и арене на такмичењима у вожњи запрега мора бити 
лиценциран од стране Савеза. 

Лиценца се обнавља сваке три године. 

Сваки  уређивач Савеза је у обавези да све време такмичења држи видно истакнуту 
лиценцу. 

2.1. Уређивач паркура, стазе и арене у коњичком спорту на Националним 
такмичењима/догађајима могу бити и уређивачи са ФЕИ листе за вожњу запрега . 

2.2.   Савез води матичну евиденцију лиценцираних Уређивача паркура, стаза и 
арена у коњичком спорту у коју се уписују сви потребни и релевантни подаци, а 
нарочито о обављеним дужностима и учешћима на такмичењима.  
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Члан 33. 

За сва такмичења у вожњи запрега одређује се уређивач паркура, стазе и арене, 
стручно лице које добро познаје овај Правилник , Пропозиције датог такмичења, као и 
правила постављања паркура, стаза и уређења арене. Уређивач има слободу избора 
приликом уређења паркура, стазе и арене, дужине, врсте препрека, с тим да карактер 
паркура, препреке као и димензије арене одговарају сврси такмичења и да су у складу са 
одредбама овог Правилника. 

Лице не може бити уређивач паркура, стазе и арене на такмичењу, ако постоји сукоб 
интереса:  

 Ако је такмичар који учествује на такмичењу; 

 Ако је власник коња који се такмичи; 

 Ако је шеф екипе која се такмичи; 

 Ако је тренер такмичара или коња, минимум три дана у претходних шест месеци 
пре такмичења, или било које време у претходна три месеца; 

 Ако је члан уже породице такмичара или шефа екипе (родитељ, брат, сестра) 

 Ако је брачни друг такмичара. 

Ако је уређивач члан клуба чији се такмичар или коњ такмичи, не сматра се да постоји 
сукоб интереса. 

Члан 34.  

Уређивач паркура, стазе и арене мора да: 

 Поштује одредбе овог Правилника и Пропозиције такмичења; 

 Да тесно сарађује са судијским колегијумом; 

 По пријему паркура од стране судијског колегијума, уређивач паркура дужан је да 
1 сат пре почетка такмичења постави скицу паркура на табли поред загревалишта, табли 
поред уласка у паркур и табли за обавештења такмичара. 

 Са собом понесе одговарајуће формуларе потребне за свој рад и извештај; 

Члан 35. 

Уређивач паркура, стазе и арене поштујући овај Правилник и Пропозиције 
тамкичења, треба да усклади тежину паркура и маратон стазе према: 

 Узрасној категорији и форми такмичара; 

 Форми такмичарских коња; 

 Такмичарској категорији; 

 Врсти и квалитету подлоге; 

 Периоду такмичарске сезоне; 
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 Нивоу такмичења; 

 Годишњем добу; 

 Временским условима; 

 Дужини трајања турнира; 

 И свим осталим параметрима који могу да утичу на сигурност, здравље и 
резултат такмичара и такмичарских коња. 

 Председник судијског колегијума и чланови, дужни су да 60 – 45 минута пре почетка 
утакмице у вожњи прецизности односно пре отварања маратон стазе за разгледање, 
прегледају паркур, стазу и могу изнети примедбе и упутства уређивачу у погледу 
уређења паркура, маратон препрека, ако је то у интересу спортског духа, безбедности 
такмичара и такмичарских коња. (члан 26. овог Правилника). 

Примедбе и упутства од стране техничког делегата и чланова судијског колегијума 
су обавезујућа за уређивача паркура, стазе и арене на коњичким такмичењима. 

Само уређивач и његови помоћници могу да раде на уређењу паркура, стазе и арене, 
као и да врше измене на било ком делу препрека . 

У случају да такмичар или лице које је члан тима такмичара или је на било који 
начин повезано са такмичарем помери неки део арене, паркура или га наруши, за 
последицу ће имати дисквалификацију такмичара. 

  

IX  ВЕТЕРИНАР И ВЕТЕРИНАРСКА КОМИСИЈА 

Члан 36. 

Ветеринар у оквиру Савеза, може бити само лице које има завршен Факултет 
ветеринарске медицине, да се користи енглеским, француским, шпанским, или немачким 
језиком и да има лиценцу Савеза у текућој години. 

Сваки ветеринар који жели да обавља функцију члана ветеринарске комисије на 
такмичењу мора бити лиценциран у текућој години у Савезу. 

Члан 37. 

Лице коме је издата лиценца ветеринара у обавези је да се одазове обавезним 

едукативним семинарима које организује Савез под претњом губитка лиценце. 

Члан 38. 

Ветеринарска комисија се састоји од два или више чланова. 

Члан ветеринарске комисије може бити само ветеринар са лиценцом. 

У Одбору за инспекцију коња на такмичењима поред ветеринара, мора бити члан и члан 
судијског колегијума. 

Члан 39. 
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Ветеринарска комисија има потпуну контролу по свим питањима која се тичу 
безбедности коња. 

Члан 40. 

Ветеринарска комисија (ветеринар) је у обавези: 

 да одмах, са простора за одржавање такмичења, нареди уклањање сваког коња, за 

којег сумња да поседује било какво инфективно оболење и о томе без одлагања извести 

Ораганизациони одбор, судијску комисију и техничког делегата; 

 да све време такмичења држи видно истакнуту лиценцу; 

 да са собом понесе одговарајуће формуларе за свој рад и извештаје;  

 да се придржава прописа Савеза и спроводи одредбе овог Правилника, 

Пропозиција такмичења и Протокола такмичења; 

 да буде припремљен за такмичење, да је упознат са Пропозицијама и Протоколом 

такмичења; 

 да тесно сарађује са организатором такмичења, техничким делегатом, судијским 

колегијумом, дежурним ветеринаром, главним стјуардом и свим осталим службеним 

лицима; 

 да сви чланови ветеринарске комисије минимум 60 минута пре почетка прве 

ветеринарске инспекције буду присутни на простору за одржавање такмичења (ако је 

иста прописана) или да преглед врше непосредно пред старт запреге; 

 да сви чланови ветеринарске комисије остану присутни, на простору за 

одржавање такмичења минимум 60 минута по обављеној последњој ветеринарској 

инспекцији или ветеринарској супервизији (ако је предвиђена Пропозицијама);  

 да у случају када после једног каса коња, ветеринар који га посматра има 

недоумицу у односу његове спремности да настави такмичење, сазове „Панел три 

ветеринара“; 

 да ни под којим условом не дозволе старт такмичарском коњу ако није 

регистрован за текућу годину; 

 да ни под којим условом не дозволе старт такмичарском коњу ако је млађи од 

прописане старосне границе за то такмичење; 

 да ни под којим условом не дозволе старт такмичарском коњу ако је болестан; 

 да ни под којим условом не дозволе старт такмичарском коњу ако храмље; 

 да ни под којим условом не дозволе старт такмичарској кобили ако је кобила 

ждребна више од 4 месеца; 

 да ни под којим условом не дозволе старт такмичарској кобили у периоду од 9 

месеци после ождребљења рачунајући од дана ждребљења кобиле; 

 да ни под којим условом не дозволе старт такмичарској кобили 3 месеца после 

угинућа ждребета које доји кобила, рачунајући од дана угинућа ждребета; 

 да ни под којим условом не дозволе старт такмичарском коњу ако на лицу места 

не поседује целокупну потребну ветеринарску документацију прописану Законом и овим 

Правилником; 

 да ни под којим условом не дозволе старт такмичарском коњу ако није 

вакцинисан у складу са Ветеринарским прописима Републике Србије и овим 

Правилником; 
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 да ни под којим условом не дозволе старт такмичарском коњу ако нема 

негативну лабораторијску анализу на И А К у складу са Ветеринарским прописима 

Републике Србије и овим Правилником; 

 да ни под којим условом не дозволе старт такмичарском коњу, ако пре 

такмичења или у току такмичења није прошао ветеринарски преглед или ветеринарску 

инспекцију.  

 да ни под којим условом не дозволе старт такмичарском коњу ако се судијском 

колегијуму на техничкој конференцији или пре наступа коња не преда такмичарска 

књижица – пасош; 

 да ни под којим условом не дозволи старт такмичарском коњу ако такмичарска 

књижица – пасош није попуњен у потпуности (уписана вакцинација, уписан резултат 

лабораторијске анализе, попуњен идентификациони картон и поглавље са подацима и 

остало); 

 Председник ветеринарске комисије је у обавези да у року од 7 дана, рачунајући од 

дана завршетка такмичења, достави стручан и детаљан, истоветан потписан писмени 

извештај на за то предвиђеном формулару организатору такмичења и секретаријату 

Савеза. 

 Председник ветеринарске комисије је у обавези да сваку забрану учешћа на 

такмичењу у складу са овим Правилником од стране ветеринарске комисије, унесе у 

Извештај ветеринарске комисије и да у року од 7 дана о томе записнички обавестити 

секретаријат Савеза и организатора такмичења. 

 да обавља све своје дужности наведене у осталим члановима овог Правилника. 

 ветеринар је за свој рад одговоран Одбору за службена лица и Управном одбору 

Савеза. 

Члан 41. 

Савез – Одбор за службена лица води матичну евиденцију лиценцираних 
ветеринара у коју се уписују сви потребни и релеватни подаци, а нарочито о обављеним 
дужностима и учешћима на такмичењима. 

Члан 42. 

Обавезе и права ветринара Савеза регулисане су Правилником о раду 
ветеринарског одељења издатом од стране Савеза. 

 

X  ДЕЖУРНИ ВЕТЕРИНАР  

Члан 43.  

Дежурни ветеринар може бити само лице које има завршен Факултет ветеринарске 
медицине. 

Пожељно је да дежурни ветеринар буде ветеринар са лиценцом Савеза. 

Дежурни ветеринар је у обавези да у року од 7 дана рачунајући од дана завршетка 
такмичења достави стручан и детаљан, истоветан потписан писмени извештај за на то 
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предвиђеном формулару организатору такмичења и секретаријату Савеза/Одбору за 
службена лица. 

Трошкови интервенције дежурног ветеринара падају на терет власника коња. 

 

XI СТЈУАРД  

Члан 44.  

На свим Националним такмичењима у сарадњи са Одбор за службена лица одређују 
се главни и остали стјуарди.  

Главни стјуард је:  

 Одговоран за организовање свих стјуарда на такмичењу/дешавању; 

 Мора да обезбеди да безбедност у штали буде одговарајућа нивоу 

такмичења/дешавања; 

 Aсистира организационом одбору, судијском колегијуму и техничком делегату у 

обезбеђивању несметаног одвијања свих функција као што су церемоније отварања и 

затварања функција која је у складу са ангажовањем стјуарда; 

 Мора блиско да сарађује са Председником судијског колегијума, техничким 

делегатом, Председником ветеринарске комисије, организациони одбором;  

 Технички делегат треба да га консултују око планирања такмичења.  

 Лице коме је издата лиценца стјуарда за текућу годину у обавези је да се одазове 

обавезним едукативним семинарима које организује Савез под претњом губитка 

лиценце; 

 Савез - Одбор за службена лица води матичну евиденцију стјуарда у коју се 

уписују сви потребни и релеватни подаци, а нарочито о обављеним дужностима и 

учешћима ангажовањима на такмичењима. 

Члан 45. 

Стјуарди морају бити распоређени, на за то предвиђена стјуардска места, минимум 
30 минута пре почетка такмичења. Они на тим местима морају остати све док не наступи 
и последњи такмичар. 

Стјуарди у дисциплини „А“ дресурна вожња су задужени за отварање и затварање 
арене. 

Стјуарди у дисциплини прецизности у вожњи кроз чуњеве „C“су у обавези да изврше 
мерење ширине газа задњих точкова на дресурном возилу након што је такмичар 
наступио и да о евентуалним нерегуларностима обавести судијски колегијум.  

Стјуарди на маратон стази су у обавези да пријаве главном стујарту/судјском 
колегијуму све неправилности на стази, недозвољене помоћи, злоупотребе коња, 
коришћење недозвољених реквизита и свако ометање учесника на 
такмичењу/дешавању. 

Стјуарди на маратон стази су у обавези да буду у контакту са главним 
стјуардом/судијским колегијом за време трајања такмичења/дешавања. 
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XII ШЕФ ЕКИПЕ  

Члан 46. 

Шеф екипе је лице задужено да у име чланова своје екипе комуницира са 
организатором и судијским колегијумом пре, у току и непосредно после завршетка 
такмичења на за то предвиђен начин. Он је обавезан да допринесе правилности одвијања 
такмичења и поштовању Пропозиција, Правилника и Протокола такмичења. 

Уколико један клуб пошаље једног или више такмичара без шефа екипе, клуб је 
дужан да једног од такмичара овласти да врши функцију шефа екипе, о чему се 
извештава судијски колегијум непосредно пре такмичења/дешавања. 

Шеф екипе ће одмах и без права на приговор или други правни лек бити 
елиминисан из даљег такмичења уколико: 

 Вербално нападне или прети службеном лицу, судијама, организатору 
такмичења, другом такмичару, службеном лицу другог клуба учесника на такмичењу, 
власнику коња, пратећем особљу или било ком другом присутном лицу на такмичењу; 

 Физички нападне или прети службеном лицу, судијама, организатору такмичења, 
другом такмичару, службеном лицу другог клуба учесника на такмичењу, власнику коња, 
пратећем особљу или било ком другом присутном лицу на такмичењу; 

 На други начин омета службена лица, судије, учеснике и друге присутне у 
организацији и даљем одвијању и раду такмичења. 

У случају да шеф екипе учини неку од радњи описану у овом члану, деклараторну 
одлуку о елиминисању из даљег тока такмичења доноси судијски колегијум. 

Уколико шеф екипе и поред одлуке о елиминацији настави да омета такмичење на 
било који начин, одлуком судијског колегијума биће физички удаљен са простора на 
којем се такмичење одржава. Удаљење шефа екипе извршавају службена лица 
припадници МУП-а РС на позив организатора такмичења и судијског колегијума. 

У случају елиминације из даљег тока такмичења услед понашања санкционисаног у 
овом члану, о санкционисању шефа екипе одлучује Дисциплинска комисија Савеза у 
складу са прописима Савеза. 

У случају елиминације из даљег тока такмичења и удаљења са простора на којем се 
такмичење одржава, шеф екипе је обавезан да накнади сваку штету организатору 
такмичења, насталу услед његовог понашања. 

У случају елиминације из даљег тока такмичења и удаљења са простора на којем се 
такмичење одржава, Дисциплинска комисија Савеза не може изрећи шефу екипе блажу 
казну од најмање шест месеци немогућности вршења функције „Шефа екипе“ на свим 
такмичења у земљи и иностранству. 

Дисциплинска комисија Савеза може одлучити да шефа екипе казни и строжије и 
изрекне и друге казне и мере предвиђене прописима Савеза. 
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На одлуку Дисциплинске комисије шеф екипе има право жалбе Управном одбору 
чија је одлука коначна. 

 

XIII ОРГАНИЗАЦИЈА ТАКМИЧЕЊА- ОРГАНИЗАТОР 
И ТЕХНИЧКО РУКОВОДСТВО  

Члан 47. 

Спортске приредба организују се у облику спортских манифестација (фестивали, 
сусрети, смотре, игре и сл.) и спортских такмичења. 

Организовањем спортских приредби могу се бавити спортске организације, савези и 
друга лица под условима утврђеним законом и по спортским правилима Националног 
ауторитета  надлежног за грану Коњички спорт – Савез за коњички спорт Србије за 
олимпијске и ФЕИ дисциплине коњичког спорта. 

ИЗВОД ИЗ ЗАКОНА О СПОРТУ: 

Члан 157. 

Организатор спортске приредбе обавезан је да: 

1) осигура несметано и безбедно одржавање спортске приредбе; 

2) предузме мере које омогућавају предупређење ризика настанка штете за 

спортисте, гледаоце и друге учеснике спортске приредбе и трећа лица 

(упозорења, истицање забрана, давање обавештења и упутстава и сл.), као и 

мере којима се на повећане ризике утиче (безбедност спортског објекта, 

исправност и адекватност инсталиране и друге опреме, обезбеђење хитне 

медицинске помоћи, одвијање манифестације у складу са пропозицијама и др.); 

3) предузме потребне безбедносне мере за спречавање насиља и недоличног понашања 

на спортским приредбама, у складу са законом и спортским правилима; 

4)  предузме потребне мере за спречавање допинга на спортској приредби, у складу са 

законом и спортским правилима; 

5) предузме потребне мере заштите природе и животне средине, односно мере 

којима ће се предупредити, смањити и отклонити евентуални неповољни 

утицаји на природне вредности и животну средину; 

6) пријави одржавање спортске приредбе у складу са прописима којима се уређује 

јавно окупљање грађана. 

Организатор спортске приредбе одговара за штету која настане спортистима, 

гледаоцима и другим учесницима спортске приредбе и трећим лицима због непоштовања 

обавеза из става 1. овог члана, у складу са општим правилима о одговорности за 

проузроковану штету... 

Члан 48. 
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Организатор такмичења је правно лице које у складу са позитивним законским 
прописима Републике Србије, прописима Савеза, Пропозицијама и Протоколом 
такмичења организује и спроводи коњичка такмичење у вожњи запрега. Организатор 
такмичења је у сваком случају одговоран по свим видовима и облицима одговорности у 
делу делокруга наведеним у Пропозицијама такмичења. 

На сваком већем такмичењу одређује се руководство такмичења и техничко 
руководство, или технички руководилац којима организатор поверава целокупну 
припрему и организацију такмичења са изузетком дужности које спадају у надлежност 
техничког делегата, судијског колегијума и ветеринарске комисије.  

Руководство има обавезу да при извођењу такмичења предузме све потребне мере 
за обезбеђење правилног извођење такмичења, са изузетком компетенција зехничког 
делегата такмичења, судијског колегијума и ветеринарске комисије. 

 

XIV ОБАВЕЗНО СТРУЧНО И ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ И 
УСЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ТАКМИЧЕЊА  

Члан 49. 

Сва такмичењима обавезно морају да буду пријављена: 

1. МУП-у Р. Србије; 

2. Надлежној Ветеринарској инспекцији Р. Србије; 

На свим такмичењима за време трајања такмичења обавезно морају да буду присутни: 

1. Дежурна медицинска екипа са амбулантним колима; 

2. Дежурни ветеринар; 

3. Дежурни поткивач (Дежурни поткивач интервенише само у случају раскивања 
коња током такмичења, све остале интервенције дежурног поткивача падају на терет 
власника коња). 

Члан 50. 

На свим такмичењима се одређује стручно и техничко особље: 

 Технички делегат или Председник судијског колегијума у зависности од нивоа 

такмичења/приредбе; 

 Судијски колегијум; 

 Ветеринарска комисија; 

 Дежурни ветеринар; 

 Главни стјуард- у зависности од нивоа такмичења/приредбе; 

 Дежурни поткивач; 

 Даваоци знака старта и циља – Лиценцирани судија;  

 Довољан број обучених записничара судијског колегијума; 

 Лице задужено за објављивање резултата на огласној табли или монитору; 
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 Потребан број обучених стјуарда за стјуардска места; 

Члан 51. 

За свако такмичење организатор такмичења је у обавези да: 

Обезбеди услове за спровођење такмичења у складу са позитивним законским 
прописима Републике Србије и одредбама овог Правилника, Пропозицијама такмичења и 
Протоколом такмичења; 

Припреми Пропозиције такмичења које су у складу са одредбама овог Правилника; 

Поштује рокове за одобрење и достављање одобрених Пропозиција клубовима, 
такмичарима; 

Секретаријату Савеза – Одбору за Коњичка такмичења у вожњи запрега најкасније 
45 дана пре почетка одржавања такмичења достави два примерка Пропозиција на оверу; 

Најкасније 30 дана пре почетка одржавања такмичења потпише молбу - формулар 
за доделу лиценцираног стручног особља (чланове судијског колегијума, чланове 
ветеринарске комисије и др.) од Одбора за службена лица; 

Најкасније 30 дана пре почетка одржавања такмичења потпише изјаву којом 
гарантује да ће исплатити хонорар ангажованом лиценцираном стручном особљу 
(члановима судијског колегијума, члановима ветеринарске комисје и др.) у складу са 
ценовником Савеза и овим Правилником. 

Такмичење пријави МУП-у Републике Србије;     

Такмичење пријави надлежној Ветеринарској Инспекцији Републике Србије. 

Да обезбеди: 

 Дежурну медицинску екипу са амбулантним колима; 

 Дежурног ветеринара; 

 Дежурног поткивача; 

 Потребно стручно особље дефинисано овим Правилником; 

 Потребно техничко особље дефинисано овим Правилником; 

 Адекватан простор за обављање ветеринарског прегледа и ветеринарске 

инспекције са одговарајућим квалитетом подлоге како је дефинисано овим 

Правилником; 

 Потребну опрему за такмичење (чуњеви, електронско мерење времена, ограђену 

арену...) 

 Потребан број стартних бројева; 

 Потребан број белих и црвених заставица/маркера ; 

 Огласну таблу или монитор за приказ резултата такмичења на видном месту; 

 Адекватан простор и средства за рад стручног особља; 

 Адекватан простор и средства за рад техничког особља; 

 Адекватан простор за смештај коња (боксеве или штандове са простирком под 

кровом за вишедневна такмичења); 
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 Адекватан простор за спровођење допинг контроле такмичара и такмичарских 

коња дефинисано овим Правилник о контроли  допинга на такмичењима и изван 

такмичењима АДАС; 

 Обележен и припремљен простор/стазу за одржавање такмичења. 

 Новчане (ако су прописане пропозицијама) и почасне награде за пласиране; 

 Контакт за информације о смештају екипа – на вишедневним такмичењима; 

 Пропозиције такмичења са свим потребним неопходним подацима, за све 

клубове- такмичарњ и службена лица-послати електронском поштом или на други начин 

доставити минимум 7 дана пре такмичења 

 Све потребне скице и карте са стазама са свим неопходним подацима, за све 

шефове екипа, учеснике и службена лица доставити минимум 48 сати пред почетак 

такмичарске дисциплине „B“ вожња маратона (ако је тродневно такмичење) или 

минимум 24 сата пре старта првог такмичара. 

 Адекватно озвучење, 

 Смештај за службена лица – за вишедневна такмичења; 

 Адекватан простор за паркирање превозних средстава за коње; 

 Простор за одржавање  Техничке конференције; 

 По потреби обезбеди простор за рад центра за извештавање са такмичења; 

 Стартне листе припреми благовремено; 

 Довољан број формулара: судијских листа, Извештаја судијског колегијума, ранг 

листе, Извештаја техничког делегата, Извештаја ветеринарске комисије, све потребне 

листе за рад ветеринарске комисије; Извештаја дежурног ветеринара; листе за стјуарде; 

 Благовремено обавештавање свих учесника такмичења о свим потребним 

информацијама у вези такмичења/приредбе; 

 

Да: 

1. У року од 7 дана рачунајући од дана завршетка такмичења, фотокопије 

попуњених и потписаних судијских и ранг листа са свим резулатима достави Одбору за 

коњичка такмичења у вожњи запрега и секретаријату Савеза; 

2. У року од 7 дана рачунајући од дана завршетка такмичења, фотокопије 

потписаног Извештаја судијског колегијума достави Одбору иа коњичка такмичења у 

вожњи запрега и секретаријату Савеза; 

3. У року од 7 дана рачунајући од дана завршетка такмичења, фотокопије 

потписаног Извештаја ветеринарске комисије достави Одбору за коњичка такмичења у 

вожњи запрега и и секретаријату Савеза; 

4. Коња који није вакцинисан за текућу годину у складу са Ветеринарским 
прописима Републике Србије и овим Правилником и који нема обављену лабораториску 
анализу крви на И А К у складу са Ветеринарским прописима Републике Србије и овим 
Правилником одмах удаљи са места такмичења; 

5. Обезбеди све потребне услове за спречавање насиља и недоличног понашања у 
спорту. 
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XV ПРОПОЗИЦИЈЕ  

Члан 52. 

За сва такмичења Организатор такмичења саставља Пропозиције које у свему 
морају бити у складу са овим Правилником и које обухватају програм и услове 
такмичења. Све Пропозиције пре објављивања морају бити одобрене од Савеза. Савез је 
једино овлашћен да одобрава све Пропозиције и измене и допуне истих за сва 
такмичења/приредбе која се одвијају на територију Рерпублике Србије. 

Члан 53. 

Пропозиције морају бити достављење на одобрење најмање 45 дана пре заказаног 
датума одржавања  такмичења/приредбе;  

Пре него што су одобрене, Пропозиције се не смеју објављивати.  

Уколико орган надлежан за одобравање Пропозиција на њих стави примедбе, 
организатор је дужан да у складу са примедбом изврши исправку Пропозиција. 

За сваку измену већ одобрених Пропозиција мора се прибавити одобрење Савеза, 
најкасније 10 дана пре датума одржавања такмичење/приредбе. 

Организатор се обавезује да о одобреним изменама у Пропозицијама писмено 
обавести све учеснике. У позиву за такмичење организатор је дужан да наведе име 
органа, број и датум одобрења Пропозиција. 

Члан 54. 

Пропозиције треба да садрже датум и место одржавања такмичења, рок за пријаву 
учешћа, време и место смештаја коња (за вишедневна такмичења), време прве 
инспекције коња (ако је предвиђена), време техничке конференције, време церемоније 
отварања, време разгледање паркура за прву дисциплину, време старта првог такмичара, 
котизација и награде, упуство како доћи до места одржавања такмичења/приредбе, 
смештај такмичара (ако су вишедневна такмичења), особља и коња, храна за коње, 
контакт телефон одговорне особе испред организатора итд. 

У Пропозицијама не треба понављати Опште одредбе Правилника које су овде већ 
наведене.  

Довољно је да се наведу: категорија такмичења, начин пласмана, као и сатница. 

Пропозиције такмичења морају се доставити позваним клубовима најкасније 7 дана 
пре почетка такмичења.  

Пропозиције су као уговорни услови у свему обавезне и за Организатора и за 
учеснике. 

О промени термина такмичења мора се писмено обавестити Савез где је потребно 
од Савеза затражити нови “слободан” термин. 

У случају да се такмичење одлаже или се не одржава, организатор под претњом 
надокнаде путних трошкова (гориво и путарина) за такмичаре и такмичарске коње 
позваним клубовима и изрицање казнене мере од стране Савеза, мора у писаној форми 
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(електронском поштом) да обавести све позване клубове и Савез о одлагању или 
отказивању, такмичења најкасније 3 дана пре планираног почетка одржавања 
такмичења. 

Ни један организатор не може самовољно одабрати нови термин такмичења, у том 
случају Савез неће одобрити Пропозиције. 

На молбу Организатора такмичења, Савез ће обавестити организатора о слободном 
– новом термину за организацију такмичења. 

 

XVI ПРАВО УЧЕШЋА  

Члан 55. 

На свим Националним такмичењима могу учествовати само клубови, такмичари и 
такмичарски коњи који су регистровани у Савезу за текућу годину.  

Члан 56. 

Инострани такмичари могу наступити на такмичењима (уколико то Пропозицијама 
није другачије регулисано) ако за њих гарантује њихова Национална коњичка 
федерација, уз сагласност НФ домаћина, а који су се уписали за такмичење на начин 
предвиђен Пропозицијама. 

На такмичењу могу учествовати само клубови, такмичари и такмичарски коњи за 
које је пре такмичења (наступа) обављена уплата котизације за учешће на такмичењу 
(ако је котизација предвиђена) и који су лиценцирани у текућој години у Савезу.  

За сваку забрану учешћа на такмичењу, изречену временску или новчану казну у 

складу са овим Правилником од стране судијског колегијума, судијски колегијум у року 

од 7 дана о томе мора записнички обавестити секретаријат Савеза- Одбору за коњичка 

такмичења у вожњи запрега , а Савез мора писмено обавестити све организаторе 

такмичења о изреченим казненим мерама. 

Ове забране се записнички констатују са свим неопходним појединостима и у 
записнику судијског колегијума и Извештај судијског колегијума. 

Члан 57. 

Такмичар из једног клуба на домаћим такмичењима може равноправно за пласман 
и награду стартовати са коњима из другог клуба, осим у случајевима када ФЕИ другачије 
прописује, или је другачије предвиђено Пропозицијама.  

На такмичењима, осим у случајевима када ФЕИ другачије прописује или је другачије 
предвиђено Пропозицијама, могу учествовати мешовите екипе које су састављене од 
такмичара из различитих клубова, с тим да такмичар може возити коње који су 
регистровани за други клуб, сем уколико Пропозицијама такмичења није другачије 
одређено. 

Такмичар који је са једним коњима започео такмичење, не може ни у ком случају на 
том такмичењу/приредби у одређеној категорији наставити такмичење са другим 
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коњима, изузетак су дозвољене измене у категоријама двопрега и четворопрега, када се 
такмичење вози у све три дисциплине. 

 

 

XVII ПРИЈАВА УЧЕШЋА-УПИС 

Члан 58. 

 
Сви такмичари морају бити уписани- пријављени за такмичење на начин и у року наведеном 

у Пропозицијама такмичења, а са свим потребним подацима. 

Такмичар не може учествовати на такмичењу ако није уписан на прописан начин. 

Упис се може извршити лично или у писаној форми од стране овлашћеног лица 
клуба (шефа екипе, тренера ...) на начин наведен у Пропозицијама.  

Упис мора садржати све неопходне податке о клубу, такмичару и коњу.  

Приликом уписа такмичари морају пријавити дозвољени број коња који је Пропозицијама 
прописан за одређено такмичење.  

Тако за такмичења на којима се возе две и више дисциплина дозвољено је у 
категорији двопрега пријавити највише 3 грла,  тако да је једно грло резерва и такмичар 
има право да у току такмичења само једном да изврши замену једног грла.  

На такмичењима где се вози само дисциплина „C“ , такмичари немају право на 
резервног коња, тако да сваки такмичар у категорији двопрега може да пријави само два 
грла, док у категорији четворопрега може да пријави четири коња. 

  
Након рока за пријаву назначеног у Пропозицијама, пријава неће бити могућа, осим 

ако се не отври накнадни рок за пријаву. Такође пријаве ни у ком случају нису дозвољене 
након Техничке конференције.  

Члан 59. 

Дозвољено је одустајање од учешћа на такмичењу у случају повреде или болести 
такмичара или коња, пре почетка и у току такмичења. 

Свако одустајање од такмичења, шеф екипе или такмичар мора пријавити 
Судијском колегијуму најмање 30 минута пре почетка такмичења под претњом казне. 
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XVIII ПРОТЕСТИ И ЖАЛБЕ 

Члан 60. 

Протести и жалбе на одлуке судијског колегијума подносе се у току такмичења 
непосредно судијском колегијуму у писменој форми уз полагање одговарајуће кауције, 
ако се за то наплаћују, у износу од 100 ЦХФ/500 ЦХФ у динарској противвредности по 
средњем курсу НБС на тај дан.  

За полагање кауције, судијски колегијум издаје признаницу за плаћену кауцију, а 
жалбу и плаћену кауцију писмено евидентира у судијски записник.  

1. Протест 

Протест се може изјавити против било којег лица или тела који су укључени у било 
ком својству у дешавањима у организацији СКСС-ОФД, укључујући због пропуста да 
поштује Статут, спортска правила или кршење заједничких принципа понашања, 
правичност или прихваћене стандарде спорта, без обзира да ли се јављају током или у 
вези са дешавањима или у било које друго време. 

Протест може изјавити: 

 шеф екипе или ако нема шефа екипе од стране особе која је одговорна; 

 ветеринар - тим ветеринара одговорног за коња који учествују у догађају. 

Протест за нарушавање добробити коња може изјавити свако лице или тело и у 
таквим случајевима попуњава се образац протеста, читко исписан и потписан без 
приложене кауције. 

Уколико није другачије наведено, протест мора бити поднет у писаној форми у 
присуству једног или више сведока и мора се поднети најкасније у року од једног (1) сата 
након одлуке судијског колегијума који има надлежност да разматрају протесте. Протест 
може поднети особа или тело иако није присутна на одређеном дешавању. Судијски 
колегијум  нема надлежност да чује протест пре него што се изврши уплата депозита ( 
ако је за то прописан) уз попуњен образац протеста. 

Протести који се могу упутити судијском колегијуму делегираном на 
такмичењу/приредби: 

 Протести у вези подобности спортисте или коња за одређено 
тамичење/приредбу или у вези услова– терена. Такви протести морају бити поднети 
најкасније до 18:00h дан пре почетка такмичења/приредбе (ако је такмичење 
вишедневно) или најкасније сат времена пре почетка такмичења; 

 Протести у вези препрека на обележеној стази морају бити поднети најкасније до 
дан пре почетка такмичења до 18 час. (ако је такмичење вишедневно) или најкасније сат 
времена пре почетка такмичења; 

 Протести у вези неправилности или инцидената током такмичења, или 
резултата конкуренције. Такви протести морају бити поднети најкасније тридесет (30) 
минута по објављивања резултата релевантног такмичења/приредбе. 
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Подношење протеста судијском колегијуму у релевантном року по питањима 
наведеним у претходним ставовима је предуслов за право жалбе Одбору за коњичка 
такмичења у вожњи запрега  уколико подносилац протеста није задовољан одлуком. 

Протести у вези са питањима која су се догодила током или у директној вези са 
такмичењем/приредном и која су позната пре и за време догађаја као и након завршетка 
догађаја, може се изјавити жалба Одбору за вожњу запрега  који је у обавези да извести у 
писменој форми Управни одбор Савеза и покрене дицсиплинску пријаву уколико постоје 
релевантни докази против извршиоца. 

Такви протести могу се поднети најкасније у року од четрнаест (14) дана након 
завршетка релевантног такмичења/приредбе. Оваква врста протеста односи се и на 
догађаје ако се десе током путовања до одредишта дешавања. 

Сви протести морају бити у писаној форми (образац протеста), потписан од стране 
овлашћеног лица (шефа екипе или уколико не постоји шеф екипе овлашћено лице, нпр 
власник коња), укључујући имена сведока. 

Протести упућени судијском колегијуму и ветеринарком колегијуму достављају се у 
писменој форми уз полагање потребног депозита и попуњеног и потписаног образца 
простеста. 

Технички делегат, Председних судијског колегијума, као и било које лице - по свом 
нахођењу – може уложити протест против било ког лица или тела и по сопственој 
иницијативи изјавити Одбору за коњичка такмичења у вожњи запрега, у сваком 
тренутку, у случајевима која одређеним понашањем доносе штету коњичком спорту, као 
и СКСС-ОФД посебно, а која се тичу и намештања такмичења/приредби, клађења, 
подмићивања и / или корупције. У наведеним примерима није потребно полагати 
депозит уз попуњени и потписани образац протеста. 

Свако лице подносилац протеста, ако је могуће, прибави изјаве сведока инцидента 
и/или било који други облик доказа, које ће презентовати усмено или у писаном облику, 
потписану од стране сведока, заједно са њиховим именима и пријављеним адресама. 

Судијски колегијум, технички делегат, ветеринарски колегијум дужни су да доставе 
све акте или пропусте који представљају протест Одбору за Коњичка такмичења у вожњи 
запрега . 

2. Жалба 

Жалбу може изјавити овлашћено лице или тело са легитимним интересом против 
одлуке судијског колегијума на уложени простест као и према било којем лицу или 
органу надлежном према Статуту СКСС-ОФД, подноси се: 

 Одбору за службена лица у случају да је делегирано лице извршило повреду 
Правилника; 

 Одбору за коњичка такмичења у вожњи запрега и у случају када овлашћено лице 
за подношење простеста није задовољно одлуком судијске комисије. 

 Жалба се мора доставити надлежном Одбору у року од 14 дана од дана 
такмичења/приредбе. 

Жалба се не прихавата: 
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 Ако није читко исписана и потписана; 

 Уколико није положена кауција у износу од 500 ЦХФ у динарској противредности 
по средњем курсу Народне банке Србије на дан. 

 Уколико није примљена у року од четрнаест (14) дана од дана одржавања 
такмичења/приредбе; 

Одбори по пријему писане жалбе, одлучује о истој у року од петнаест (15) дана од 
дана примања. Уколико Одбор прихвати жалбу дужан је да о свему извести 
Дисциплинску комисију која ће даље водити поступак. Након донете одлуке по жалби 
Одбори су у обавези да обавесете странке у поступку разматрања жалбе као и Управни 
одбор Савеза. 

Члан 61. 

Депозити 

Уложени протести судијској комисији морају бити у писаној форми (одговарајући 
образац) и депозитом од 100 ЦХФ у динарској противредности по средњем курсу на дан 
Народне банке Србије. 

Уложене жалбе Одбору за коњичка такмичења у вожњи запрега и Одбору за 
службена лица морају бити у писаној форми (одговарајући образац) уз уплаћени депозит 
у износу од 500 ЦХФ у динарској противредности по средњем курсу НБС на дан. 

Без депозита протесте је могуће уложити за трврдње које се износе за нарушавање 
добробити коња. 

Исплата важећег депозита је предуслов за разматрање простеста или жалбе. 

Праћење протеста, жалбе и изречене казне 

Технички делегат је дужан да евидентира у свом извештају са такмичења/приредбе 
све извештаје и протесте од стране судијског колегијума именованог за 
такмичење/приредбе, као и све одлуке и казне изречене од стране судијског колегијума. 

Извештаји, протести, и изречене казне које су евидентиране на дешавању, 
достављају се Одбору за коњичка такмичења у вожњи запрега. 

Одбор за коњичка такмичења у вожњи запрега биће одговоран за: 

 Бележење издатих жутих картона упозорења; 

 Одлуке Дисциплинске комисије о позитивно решеним жалбама; 

 Обавештава о одлукама Дисциплинске комисије, укључујући и датуме на које 

ступају на снагу, заинтересованим странама; 

 Објављивање свих одлука које које морају бити објављене; 

 Израда евиденције извештаја у текућој години. 

Време спровођења одлука 

Одлуке ступају на снагу од датума усменог или писаног обавештења одговорног 
лица или тела све док такво обавештење могуће у датим околностима. Иначе, Одлуке 
ступају на снагу од датума одређеног од стране органа или лица овлашћеног да се донесе 
одлуку. 
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Члан 62. 

Казне 

Приликом одлучивања о одговарајућим казнама које треба да изрекне, следећи 
фактори се узимају обзир, заједно са свим осталим релевантним факторима: 

 Да ли је радњом или пропуштањем довело у неправедну предност тренера или 
спортисте; 

 Да ли је радња или пропуст резултирао материјалном штету неком другом лицу 
или телу као и техничком организатору; 

 Да ли је радњом или пропуштањем нарушена добробит коња; 

 Да ли је поступак или пропуст утицао на углед или интегритет било које особе 
укључене успорт; 

 Да ли је радњом или пропуштањем који су укључени преваре, насиља или 
злостављања или сличних кривичних дела; 

 Да ли је радњом или пропуштањем сматра намером. 

Усмена или писмена упозорења могу се применити у случају мањих повреда 
почињена ненамерно и без значајних последица. 

Казна је прикладна, посебно у случајевима када је учинилац поступао из нехата. 

Дисквалификација је прикладна када је то предвиђено у Дисциплинском 
правилнику, или ако околности захтевају хитну акцију. 

Дисквалификација од конкуренције значи да спортиста и / или коња (и)  у 
случају да промени власништво или пререгиструју су уклоњени са листе учесника и 
класификација и укључује одузимање новчане награде које су освојене у том такмичењу 
као и додељене бодове (уколико је такмичење/приредба бодована као спортски 
резултат). 

Дисциплинска комисија, може да наметне, у одговарајућим случајевима намерне 
или веома немарне повреде Правилника и нарушавања добробити животиња. У неким 
случајевима привремена или трајна суспензија може бити аутоматска. 

Привремена суспензија мора бити у наведеном периоду и током тог периода лице, 
коњ или тело које је под суспензијом не може да учествује на конкурсима, 
такмичењима/приредбама као спортиста, коњ или ангажован службено у организацији, 
свако такмичење/приредба под јурисдикцијом Савеза. 

Приликом одлучивања када ће почети суспензија, одговарајући орган, узеће у обзир 
тежину дела. 

 Злоупотреба коња у било ком облику  може повући за собом новчану казну у 
износу до ЦХФ 15,000. обрачунате у рсд по средњем курсу НБС на тај дан - и / или 
суспензију од најмање три (3) месеца до доживотне; 

 Некоректно понашање према такичарима и осталим члановима, екипама или 
било које друго лице или тело повезано са такмичењем/приредбом (други спортиста, 
новинар, медицинско особље итд) и / или службеници за тестирање допинг контроле, и / 
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или било које друге особе укључене у прикупљању а допинга - контролни узорак, може 
повући за собом казну од ЦХФ 200.- до 10,000. обрачунате у рсд по средњем курсу НБС на 
тај дан - и / или суспензијом минимум три (3) месеца до највише дванаест (12) месеци; 

 Превара било које врсте, насиље и других аката дефинисана као кривично дело 
на скупу повлачи новчану казну од ЦХФ 1,000.- 15,000.- у динарској противредности по 
средњем курсу НБС на дан да и / или суспензија минимум једног (1) месеца до 
доживотног. 

Председник судијског колегијума, шеф стјуарта и/или технички делегат мора 
обавестити лице/тело које је одговорно за време такмичења/приредбе да је добило 
Жути картон упозорења, који ће бити достављена ручно или на било који други пригодан 
начин. Поред тога након такмичења/приредбе о случају да је добио Жути картон 
упозорења, спортиста мора бити обавештен у писаној форми у року од четрнаест (14) 
дана од такмичења/приредбе. 

Ако истом лицу/телу буде упућен један (1) или више жутих картона упозорења у 
истом или било ком другом националном и/или међународном такмичењу/приредби (за 
исте вресте прекршаја) у периоду од једне (1) године од уручења првог жутог картона 
упозорења, лице/тело које је одговорно ће бити аутоматски суспендован/суспендовано 
на период од два (2) месеца након званичног обавештења Одбора за коњичка такмичења 
у вожњи запрега. 

Изречена казна у сваком датом случају може састојати од комбинације новчане, 
суспензије и дисквалификације. Износ новчане казне и трајање суспензије се решава у 
складу са околностима случаја. 

Све новчане казне уплаћују се на рачун Савеза у року од тридесет (30) дана од 
пријема захтев за плаћање. Уколико у прописаном року не исплати изречена новчана 
казна лице/тело аутоматски бити суспендовано са даљих такмичења све док се плаћање 
не изврши. Ако новчане казне нису плаћене у року од деведесет (90) дана од датума 
издавања решења, камата ће аутоматски бити наплаћено на крају сваког месеца, стопа од 
10% П.А.  

 

XIX ТАКМИЧЕЊА 

Члан 63.  

Сваки наступ такмичара који заврши такмичење, за које су прописане Пропозиције у 
складу са овим Правилником, бодује се у складу са важећим  Националним правилником 
о бодовању у вожњи запрега. Сваки такмичар појединачно, без обзира на категорију, 
добија одређени број бодова према пласману освојеном на  такмичењу. 

Члан 64. 

Сматра се да такмкичење у вожњи запрега почиње 1 (један) сат пре прве 

инспекције коња (ако је она прописана пропозицијама), или 1 (један) сат пре техничке 

конференције, а да се завршава 30 минута после проглашења коначних резултата. 

Члан 65. 

Врсте такмичења и узрасне категорије  
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 Отворено Првенство Републике Србије у вожњи двопрега- сениори 
 Отворено Првенство Републике Србије у вожињи двопрега – деца и јуниори 
 Отворено Првенство АП Војводине у вожњи двопрега - сениори 
 Отворено Првенство АП Војводине у вожњи четворопрега – сениори  
 Отворено Првенство АП Војводине у вожњи двопрега – деца и јуниори 
 КУП Репбулике Србије у вожњи двопрега - сениори 
 КУП Републике Србије у вожњи четворопрега – сениори 
 Српска лига у вожњи двопрега- сениори, јуниори и деца  
 Српска лига у вожњи четворопрега – сениори 
 Ревијалне ванпрвенствене утакмице у вожњи двопрега – сениори, јуниори и деца 
 Ревијалне ванпрвенствене утакмице у вожњи четворопрега – сениори 

  

1. Отворено Првенство Републике Србије у вожњи двопрега –сениори 
Је такмичење које се састоји од све три дисциплине у вожњи запрега и то: 

 Утакмица „А“ – вожња дресуре; 

 Утакмица „B“ – вожња маратона; 

 Утакмица „C“ – вожња прецизности кроз чуњеве; 

 

1.1. Вози се у минимум 3 (три) , а максимум 5 (пет) такмичарских кола из којих се 
бодови сабирају и на тај начин се добија укупни победник. 

 

1.2. Такмичарска кола ОП Р. Србије у вожњи двопрега за сениоре не морају бити 
индентичног садржаја, свако коло не мора да обухватају све три дисциплине. А 
како би била равноправна и по тежини изједначена то ће бити регулисано 
бодовањем, а у складу са важећим Националним правилником о бодовању у 
запрежном спорту. На тај начин што ће такмичарска кола која садрже само две 
дисциплине А и C за укупан пласман носити мање бодова од оних такмичарских 
кола која садрже све три дисциплине А, B, C. 

 
 

1.3. Такмичења ОП Р. Србије у вожњи двопрега могу бити организована као 
једнодневна, дводневна или тродневна такмичења. 

 
1.4. Ако је такмичење једнодневно, тада се возе дисциплине А- дресурна вожња и C – 

вожња прецизности кроз чуњеве. Или А и B-комбиновани маратон-чуњеви. 
 

1.5. Ако је такмичење дводневно или тродневно, тада се возе све три дисциплине А, B, 
C. Стим да ако је двнодневно првог дана се возе дисциплине А и C, а другог B. 
Уколико се такмичење организује у три дана, онда је сваког дана na програму 
једна дисциплина и то по редоследу А, B и C.   

 
1.6. Уколико се такмичење одржава у максималних 5 (пет) такмичарских кола, за 

коначан пласман сваком такмичару се рачунају најбоља четири резултата. 
 

1.7. Такмичари имају право да наступе у само једној од дисциплина које се одржавају 
(нпр. Дисциплина прецизности –C) и у том случају они су пласирани само у тој 
утакмици, али немају бодове из кола Првенства који се сабирају за укупног победника 
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Првенства, јер нису учествовали на целокупном такмичењу – једном такмичарском 
колу које садржи више дисциплина. 
  

2. Отворено Првенство Републике Србије у вожињи двопрега – деца и јуниори 
 

Је такмичење у коме право учешћа имају возачи узрасне категорије деца и јуниори 

возачи, а на коме се вози  дисциплина „C“ – вожња прецизности кроз чуњеве. 

 

2.1. Вози се у минимум 3 (три) , а максимум 5 (пет) такмичарских кола из којих се 

освојени бодови сабирају и на тај начин се добија укупни победник, а у складу са 

Националним правилником о бодовању у запрежном спорту.  

2.2. Такмичење се организује као једнодневно такмичење. 

2.3. У случају да се такмичење организује на максималном броју такмичарских кола 5 

(пет), за коначан пласман се сваком такмичару рачинају 4 (четири) најбоља 

резултата. 

    

3. Отворено Првенство АП Војводине у вожњи двопрега – сениори 
 

Је такмичење у коме право учешћа имају возачи узрасне категорије сениори возачи, а на 

коме се вози утакмица „C“ – вожња прецизности кроз чуњеве или комбинована утакмица 

маратон-чуњеви, у такмичарској категорији двопрег. 

3.1.  Вози се у минимум 3 (три) , а максимум 5 (пет) такмичарских кола из којих 

се освојени бодови сабирају и на тај начин се добија укупни победник, а у складу 

са Националним правилником о бодовању у запрежном спорту.  

3.2. Такмичење се организује као једнодневно такмичење. 

3.3.  У случају да се такмичење организује на максималном броју такмичарских 

кола 5 (пет), за коначан пласман се сваком такмичару рачинају 4 (четири) 

најбоља резултата. 

4. Отворено Првенство АП Војводине у вожњи четворопрега - сениори 

Је такмичење у коме право учешћа имају возачи узрасне категорије сениори возачи, а на 

коме се вози утакмица „C“ – вожња прецизности кроз чуњеве или комбинована утакмица 

маратон- чуњеви, а  у такмичарској категорији четворопрег. 

4.1. Вози се у минимум 3 (три) , а максимум 5 (пет) такмичарских кола из којих 

се освојени бодови сабирају и на тај начин се добија укупни победник, а у складу 

са Националним правилником о бодовању у запрежном спорту.  

4.2. Такмичење се организује као једнодневно такмичење. 
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4.3.  У случају да се такмичење организује на максималном броју такмичарских 

кола 5 (пет), за коначан пласман се сваком такмичару рачинају 4 (четири) 

најбоља резултата. 

5. Отворено Првенство АП Војводине у вожњи двопрега – деца и јуниори 
 

Је такмичење у коме право учешћа имају возачи узрасне категорије деца и јуниори 

возачи, а на коме се вози  дисциплина „C“ – вожња прецизности кроз чуњеве. 

 

5.1. Вози се у минимум 3 (три) , а максимум 5 (пет) такмичарских кола из којих се 

освојени бодови сабирају и на тај начин се добија укупни победник, а у складу са 

Националним правилником о бодовању у запрежном спорту.  

5.2. Такмичење се организује као једнодневно такмичење. 

5.3. У случају да се такмичење организује на максималном броју такмичарских кола 

5 (пет), за коначан пласман се сваком такмичару рачинају 4 (четири) најбоља 

резултата. 

6. КУП Репбулике Србије у вожњи двопрега  – сениори 
 
Је такмичење у коме право учешћа имају возачи узрасне категорије сениори возачи, а на 

коме се вози утакмица „C“ – вожња прецизности кроз чуњеве у такмичарској категорији 

двопрег. 

6.1. Вози се у минимум 3 (три) , а максимум 5 (пет) такмичарских кола из којих се 

освојени бодови сабирају и на тај начин се добија укупни победник, а у складу са 

Националним правилником о бодовању у запрежном спорту.  

6.2. Такмичење се организује као једнодневно такмичење. 

6.3. У случају да се такмичење организује на максималном броју такмичарских кола 5 

(пет), за коначан пласман се сваком такмичару рачинају 4 (четири) најбоља 

резултата. 

7. КУП Републике Србије у вожњи четворопрега - сениори 

Је такмичење у коме право учешћа имају возачи узрасне категорије сениори возачи, а на 

коме се вози утакмица „C“ – вожња прецизности кроз чуњеве у такмичарској категорији 

четворопрег. 

a. Вози се у минимум 3 (три) , а максимум 5 (пет) такмичарских кола из којих 

се освојени бодови сабирају и на тај начин се добија укупни победник, а у 

складу са Националним правилником о бодовању у запрежном спорту.  

b. Такмичење се организује као једнодневно такмичење. 
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c.  У случају да се такмичење организује на максималном броју такмичарских 

кола 5 (пет), за коначан пласман се сваком такмичару рачинају 4 (четири) 

најбоља резултата. 

 

8. Српска лига у вожњи двопрега – сениори, јуниори и деца 
 

Је такмичење у коме право учешћа имају возачи узрасне категорије сениори, јуниори и 

деца возачи,(али у засебним утакмицама) а на коме се вози утакмица „C“ – вожња 

прецизности кроз чуњеве у такмичарској категорији двопрег. 

8.1. Вози се у минимум 3 (три) , а максимум 5 (пет) такмичарских кола из којих се 

освојени бодови сабирају и на тај начин се добија укупни победник, а у складу са 

Националним правилником о бодовању у запрежном спорту.  

8.2. Такмичење се организује као једнодневно такмичење. 

8.3. У случају да се такмичење организује на максималном броју такмичарских кола 5 

(пет), за коначан пласман се сваком такмичару рачинају 4 (четири) најбоља 

резултата. 

 

9. Српска лига у вожњи четворопрега – сениори  

Је такмичење у коме право учешћа имају возачи узрасне категорије сениори возачи, а на 

коме се вози утакмица „C“ – вожња прецизности кроз чуњеве у такмичарској категорији 

четворопрег. 

9.1. Вози се у минимум 3 (три) , а максимум 5 (пет) такмичарских кола из којих 

се освојени бодови сабирају и на тај начин се добија укупни победник, а у складу 

са Националним правилником о бодовању у запрежном спорту.  

9.2. Такмичење се организује као једнодневно такмичење. 

9.3.  У случају да се такмичење организује на максималном броју такмичарских 

кола 5 (пет), за коначан пласман се сваком такмичару рачинају 4 (четири) 

најбоља резултата. 

10.Ревијалне ванпрвенствене утакмице категорија двопрега и четворопрега 

Ревијалне ванпрвенствене утакмице могу се организовати као једнодневне и 

вишедневне, обухватајући једну или више дисциплина, али све у складу са овим 

Правилником.  

Члан 66. 

Такмичарске категорије у вожњи запрега су : 

 Једнопрег 
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 Двопрег 

 Четворопрег 

Члан 67. 

Организациони одбори у оквиру једне спортске манифестације/ приредбе могу 

уприличити  више такмичарских и узрасних категорија, а свака од њих мора бити 

засебно такмичење/утакмица. И све мора бити у складу са овим Правилником 

 

 

XX ПОРЕДАК 

 
1. По завршетку сваког такмичења, поредак такмичара се одређује према поенима 

добијеним на такмичењу. 
2. Такмичар са најмање (казнених) поена је победник. 
3. Резултати се обрачунавају на две децимале. 
 

Члан 68. 

Турнир 

1. Коначни поредак појединаца одређује се сабирањем свих казнених поена 
добијених у свим дисциплинама које су вожене. Победник турнира је такмичар са 
најмањим укупним бројем казнених поена. 

2. У коначан поредак не могу бити укључени такмичари који су искључени, 
дисквалификовани, одустали или повучени из било које утакмице. На листи резултата 
они ће бити наведени само као :  Елиминација( Е ), дисквалификован ( D), одустали (R) 
или повучени  (W). 

Члан 69. 

Изједначеност поена 

Ако постоји изједначеност поена по завршетку такмичења у оквиру кога су вожене 
утакмице све три дисциплине, такмичар који има најмањи број казнених поена у 
маратону ће бити рангиран изнад осталих. Ако су и тада резултати изједначени, поени 
освојени у дресури ће бити одлучујући за редослед. 

У случају да се вози само дисциплина „C“ вожња прецизности кроз чуњеве, а у 
случају једнаког броја казнених поена, рангира се на основу временског резултата.  

Члан 70. 

Екипни поредак 

Одређује се сабирањем резултата двојице такмичара сваке клубске екипе, који имају 
најмањи број казнених поена у свакој утакмици. Само резултатаи оних чланова екипе 
који заврше све три утакмице ( ако се такмичењењ састоји из све три дисциплине) 
односно чланова који заврше утакмицу ( ако се вози само дисциплина „C“ ) могу се 
сабирати за коначан резултат екипе. 
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Члан 71.  

Имена коња 

На коначној листи резултата поред такмичара и клуба који представља, морају бити 
наведена и имена коња, укључујући и име резервног коња, ако је учествовао на турниру. 

Члан 72.  

Званични резултати  

Резултати постају званични чим их својим потписом овере чланови судијског 
колегијума. 

Члан 73. 

1. Казне 
 

Правила за такмичења и сваку утакмицу стриктно се примењују од стране судијског 
колегијума. Кршење Правила може бити санкционисано искључењем или 
дисквалификацијом, сем ако нека друга казна није предвиђена одређеним правилима. 

2. Жути картон упозорења  
 

У случају прекомерне употребе силе или било ког облика некоректног понашања 
према службеним лицима или другим учесницима такмичења и непридржавања ових 
Правила, Председник судијског колегијума, Комисија за жалбе или Главни Стјуард, као 
алтернатива за покретање процедура предвиђених овим Правилима и правним 
системом, могу доделити Жути картон упозорења одговорном лицу. Као и у свим 
осталим ситуацијама наведеним у овом Правилнику. У случају више Жутих картона 
упозорења у периоду од годину дана , а за исте врсте прекршаја (погледај члан 62. овог 
Правилника). 

3. Дисквалификација (D)  
 

Такмичар и коњ могу бити дисквалификовани због кршења одређених одредби овог 
Правилника, током неког такмичења. Забрањено је да дисквалификовани такмичар или 
коњ на било који начин настави такмичење или добију било коју награду. Као последица, 
Савез може покренути дисциплински поступак према починиоцу. 

4. Елиминација (E) 
 

Такмичар ће бити кажњен елиминацијом, ако током такмичења прекрши одређеба 
правила. 

Ако се такмичење одржава у вишедисциплина, искључени такмичар има право да се 
такмичи у осталим утакмицама такмичења. 

 

5. Одустајање (R) 
 

Такмичар може одустати током било које утакмице, ако из било ког разлога не жели 
да настави тамичење. Такмичар, који је одустао у некој утакмици, има право наступа у 
осталим утакмицама такмичења, ако се такмичење одржава у више дисциплина. 

6. Повлачење (W) 
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Сматра се да се такмичар повукао, ако из било ког разлога пропусти да стартује у 

некој утакмици. Као последица повлачења, такмичар не може наступити на следећим 
утакмицама тог такмичења, ако се такмичење одржава у више дисциплина.  

7. Хроми или неспособни коњи 
 

Ако се сматра да је коњ хром или неспособан за такмичење ( а претходно је уредно 
прошао Ветеринарску инспекцију) од стране:  

 Судије на C  у дресури, онда коњ мора бити дисквалификован и несме се 
такмичити ни у једној утакмици у оквиру тог такмичења ( ако се такмичење састоји из 
више дисциплина). А такмичар ће у том случају бити елиминисан. 

 Од члана судијског колегијума у вожњи маратона или у вожњи прецизности кроз 
чуњеве, биће елиминисан и коњ и такмичар. 

Члан 74. 

Пласман и новчане награде 

Такмичари који су елиминисани, дисквалификовани, одустану или се повуку не могу 
бити пласирани у ток утакмици или у укупном пласману такмичења ( ако се на 
такмичењу вози више дисциплина). 

Једино такмичари који заврше такмичење без елиминације, дисквалификације, 
одустајања или повлачења имају право на новчану награду, ако је новчана награда 
прописана Пропозицијама такмичења.  

 

XXI ОПРЕМА ТАКМИЧАРА  

Члан 75. 

Одећа , сигурност и бичеви 

 

1. Одећа за вожњу дресуре и вожњу прецизности кроз чуњеве у дресурном возилу 
 
1.1. Одећа возача и сувозача мора бити у стилу и складу са возилом и опремом за 

коње. 
1.2. Градско одело (сако, панталоне, кошуља, кравата/ешарпа), возачка кецеља, 

шешир и рукавице су обавезна опрема за возача. 
1.3.  Сувозачи морају бити обучени у градско одело ( сако, панталоне, кошуљу, 

кравата/ешарпа) или народну ношњу, шешире и рукавице. 
 
1.4.  Председник судијског колегијума може одлучити да :  
1.4.1. Такмичари могу скинути сакое при изузетно топлом времену или у случају 
влажног времена; 

1.4.2. Да кецеље нису обавезне по киши;  

1.4.3. Се могу носити кабанице; 
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1.4.4. Казнени поени за неадекватну одећу су наведени у члановима 103 и 981  

 

2. Одећа за вожњу маратона и комбинованог маратона  
2.1. На утакмици „B“ (вожња маратона) је дозвољена мање формална одећа за возаче и 

сувозаче. 
2.2. Кратке панталоне нису дозвољене. Кршење овог правила ће такмичару донети по 

десет казнених поена по особи. 
2.3. Возачи и сувозачи, током вожње маратона морају носити заштитне кациге са 

сигурносним закопчавањем и заштитне прслуке за леђа, који су тестирани по 
важећим међународним стандардима. Кршење овог правила за последицу има 
елиминацију.  

 
3. Одећа за возаче и сувозаче млађе од 18 година 
 

3.1. Увек када су на возилу, возачи и сувозачи млађи од 18 година, морају носити 
заштитну кацигу са сигурносним закопчавањем и заштитни прслук за леђа. 
Кршење овог правила за последицу има елиминацију. 

3.2. Током инспекције коња (ако је иста предвиђена Пропозицијама такмичења), свим 
лицима млађим од 18 година се изричито препоручује ношење заштитне кациге 
са сигурносним закопчавањем. 

 
Члан 76.  

1.  Бич за вожњу дресуре и вожњу прецизности кроз чуњеве 

1.1. Возач мора носити бич одговарајућег – традиционалног (стандардног) изгледа. 
Кожица бича мора бити везана за основу бича на начин да се лако може отпустити. 
Бич мора бити одговарајуће дужине да може да досегне до свих коња. 

1.2. Возач мора у арену да уђе са бичем у руци у противном биће санкционисан са 10 
казнених поена. 

1.3. Ако возач испусти или спусти бич, док је у арени, или га не држи у руци, биће 
санкционисан са 10 казнених поена. 

1.4. Ако је бич испуштен, не мора бити враћен и возач може завршити такмичење без 
њега. Међутим, сувозач може додати возачу резервни бич, без санкционисања и 
казнених поена. 

2. Бич за вожњу маратона и комбиновни маратон 

2.1. Бич може да користи искључиво и само возач. Кршење овог правила, биће 
санкционисано са 20 казнених поена. 
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XXII ПРЕГЛЕДИ И ИНСПЕКЦИЈЕ КОЊА 

 
Члан 77.  

Број коња 

1. Тачан број коња одређен за сваку такмичарску категорију мора бити упрегнут у 
свакој утакмици. Такмичар не сме удаљити једног или више коња током утакмице 
и наставити вожњу са мање од броја коња одређених за ту такмичарску 
категорију. 

2. Један коњ у једној утакмици може стартовати само једанпут. 
3. Кршење одредби обог члана Правилника, за последицу имаће дисквалификацију 

коња. 
Члан 78.  

Посебне околности 

Кобиле се несмеју такмичити после четвртог месеца ждребности или ако доје 
ждребе. Ако се накнадно открије да се кобила ипак такмичила у било ком од наведених 
стања, биће дисквалификована из свих такмичења за време наведених стања, а 
одговорно лице ће бити пријављено надлежним органима Савеза. ( Кодекс понашања и 
добробити коња) 

Члан 79.  

Добробит коња ( злостављање коња и допинг) 

1. Злостављање коња 
- дефиниција злостављања коња означава неко деловање или пропуст који узрокују 

или је вероватно да ће проузроковати непотребан бол или нелагодност за коња, 
укључујући следеће, не искључујући и друго: 

а) форсирање изморених коња, 

б) претерано коришћење бича, 

в) неприхватљиво оштра, лоше намештена ( жвала неодговарајуће величине) 

сломљена или оштећена жвала, 

г) неодговарајуће величине опрема за презање која може коњу проузроковати бол, 

д) оштећено возило које коњу може проузроковати повреду.  

2. Ране и огуљортине 
 
2.1. Крв на коњу може индиковати злостављање коња и то мора да буде детаљно 

испитано од стране члана судијског колегијума. 
2.2. У случају мањег крварења у устима, ако се чини да се коњ угризао за језик или 

усну, или мањег крварења на екстремитетима, после увиђаја, такмичару може 
бити дозвољено да настави такмичење, ако су упитању незнатне повреде. 

 

3. Пријава 
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Стрјуарди или било које друго званично службено лице мора пријавити сваки случај 
злостављања коња било ком члану судијског колегијума, у најкраћем року. 

4. Санкционисање 

Чињења, која се сматрају злостављањем довешће до изрицања неке или комбинације 
следећих казни, од стране судијског колегијума: 

а) Жути картон упозорења; 

б) Новчану казну; 

в) Елиминацију; 

г) Дисквалификацију са такмичења. 

Члан 80.  

Сигурност у шталама 

 

1. Технички делегат има обавезу да преконтролише да ли су штале за смештај коња 
адекватне и безбедне за коње и да одобри њихово коришћење. Најважније од свега је 
добробит коња. ( погледати Ветеринарски правилник) 

2. Зона штале мора бити одобрена од стране техничког делегата. 

3. Надгледање безбедности у штали обавезна је 24 сата, док су коњи смештени у 
њима. 

4. Нити један коњ несме преко ноћи бити смештен у камиону или приколици. Само 
ветеринарски делегат сме да одобри изузетак у ванредним  случајевима или услед 
мокрог тла у зони штале. 

Члан 81.  

Преглед и контрола коња 

1. Преглед по доласку 
1.1. Преглед коња по доласку на такмичење мора се обавити на свим такмичењима на 

којима је то предвиђено Пропозицијама, а свакако у свим случајевима пре њиховог уласка 
у штале. 

1.2. Сврха првог прегледа је да се коњи иднетификују проверавајући пасош и било 
који други битан документ и да се утврди њихово опште здравствено стање. 

1.3. Први преглед мора извршити ветеринарски делегат или ординирајући ветеринар.  
1.4. Сваки случај сумње у идентитет коња или његово здравствено стање, што пре се 

пријављује ветеринарском делегату ( ако он сам не спроводи први преглед) или 
ветеринарској комисији, али свакако један сат пре првог прегледа коња.   

 

2. Прва инспекција коња  
2.1. На свим такмичењима где је то Пропозицијама предвиђено, а обавезно на 

такмичењима где се вози више дисциплина ( АБЦ), мора се обавити прва инспекција 
коња, пре прве утакмице. Морају је обавити према упутствума Председника судијског 
колегијума, заједно најмање један члан судијског колегијума, ветеринарски делегат и / 
или ветеринарска комисија.  
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2.2. Због сигурности коњи морају имати узде и бити вођени лабаво на дизгину или 
повоцу. На сваком коњу мора бити истакнут његов идентификациони број ( погледај 
члан 944.2) 

2.3. Није дозвољено да коњи буду забандажирани или покривени 
ћебетом/покривачем. 

2.4. Идентитет коња приликом представљања несме се прикрити фарбањем или 
избељивањем. 

2.5. Један стјуард са бичем, мора бити присутан. Само он сме да помогне ако коњ 
одбија да каса. Водичи несмеју носити бич приликом приказивања коња. Употреба малог 
бича за обуздавање проблематичних пастува и коња, може бити допуштена на простору 
прегледа, али само након претходног захтева. 

2.6. Контрола се састоји од почетног посматрања коња док стоји мирно. Затим пред 
комисијом мора бити вођен ходом, а затим 30 м касом од комисије, потом се враћа касом 
ка њима. 

2.7. Ветеринару је дозвољено да прегледа екстремитете или друге делове тела коња, 
али не сме обављати никакве друге клиничке прегледе ( нпр. Савијати ноге коњу, ходати 
или касати коња у круг). 

2.8. У ванредним или сумњивим случајевима, Комисија може одредити да се коњ 
смести у службено надгледан простор због даље контроле, која ће се обавити у погодно 
време, док је контрола у току или ће додатно бити прегледан наредног дана, без икаквог 
захтева од стране такмичара. 

2.9. Поновни преглед следећег дана је могућ, ако одлука ( прихваћена или не) није 
донета на дан првог прегледа или у случају жалбе на одлуку која је донета првог дана. У 
тим случајевима коњ мора да буде представљен од стране исте особе, као и претходног 
пута. У свим случајевима даљег или поновног прегледања, сваки члан судијског 
колегијума и ветеринарски делегат, добиће гласачки листић на коме ће изабрати и 
обележити да или не рубрику, да означе да ли сматрају да је коњ способан за такмичење 
или не. После одлуке ветеринара, листићи ветеринарских делегата и ветеринара у боксу 
за прегледе биће предати Председнику судијског колегијума, који ће објавити одлуку да 
ли коњ сме да се такмичи. Ако је број чланова судијског колегијума и Ветеринарског 
делегата паран, онда ће глас ветеринарског делегата вредети двоструко. Нема жалбе 
против ове одлуке. Присуство ветеринара у боксу за преглед је обавезно.  

2.10. Сваки коњ који мора да прође поновни преглед за одобрење наступа и следећи 
дан му буде одобрено да се такмичи, може да буде упућено на узорковање на забрањене 
супстанце. 

2.11. Само члан Судијског колегијума има право да дисквалификује коња, ако се сматра 
да није способан за такмичење ( знаци ламинитиса, озбиљне повреде или лоше опште 
стање). Ветеринар нема ауторитет да дисквалификује коња, сем ако постоји разлог 
добробити коња. 

2.12. Возач или његов заступник, који приказује коња, мора бити елегантно обучен. 
 

3. Преглед упрегнутих коња 
 

3.1.  Мора се обављати током целог такмичења ту и тамо, а посебно у току 10 
минутног обавезног одмора, пре старта етапе Б у вожњи маратона. Један члан судијског 
колегијума и ветеринар задужен за овај преглед. Мора се обавити пажљиво, али брзо, да 
такмичар има времена да се постара за свог коња / коње пре старта етапе Б. 

3.2. Способност коња одрежује се клиничким посматрањем, које садржи: мерење 
откуцаја срца, температуре и фреквенције дисања, у складу са Ветреринарским 
правилником. Запажања се морају записати. 
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3.3. Такмичар се мора елиминисати из даљег такмичења од стране судијског 
колегијума, ако се сматра да његов коњ, храмље, да је повређен или видно изнурен и 
неспособан да настави утакмицу. 

 

4. Инспекција запреге 
 

4.1. Мора се обавити на крају етапе Б у вожњи маратона, на свим такмичењима, под 
надзором ординирајућег ветеринара, у случају да било ком коњу одмах треба третман. 
Ветеринар нема ауторитет да дисквалификује коња. Он пријављује налазе, 
Ветеринарском делегату или Председнику Суидјског колегијума, у што краћем времену, 
по завршетку вожње маратона од стране последњег такмичара. 
  

5. Инспекција запреге пре вожње прецизности кроз чуњеве 
5.1. У случају када се после вожње маратона вози вожња прецизности, мора се 

извршити инспекција запрега, пре него што и једна запрега стартује у вожњи 
прецизносзи. Инспекција се врши од стране Одбора за инспекцију ( један члан судијског 
колегијума и ветеринарски делегат или ветеринарска комисија). Наведени преглед је 
обавезан на свим такмичењима када се после вожње маратона вози вожња прецизности. 
Коња мора водити такмичар лично; такмичење без претходног приказа коња на преглед 
у наведеном случају, за последицу ће имати елиминацију.  

5.2. Коњи се могу прегледати и упрегнут у возило. Бандажи, звона, камашне су 
дозвољени, али на захтев ветеринарског делегата, морају бити уклоњени током 
прегледа. 

5.3. Само судијски колегијум има право да дисквалификује коња, ако се сматра да није 
способан за такмичење. 

5.4. Преглед запреге пре дисциплине прецизности се обавља и када Пропозицијама 
није предвиђена инспекција коња. Тада се минимум 10 минута пред старт запрега, мора 
приступити одређеном простору за ветеринарски преглед запреге, тек након одобрења 
Одбора за инспекцију у чијем су саставу (један члан судијског колегијума и ветеринарски 
делегат или ветеринарска комисија), такмичар ће моћи да стартује на такмичењу.   

6. Дисквалификација са такмичења 

6.1. У свако доба, сваки члан судијског колегијума, има право и дужност да 
дисквалификује сваког коња који видљиво храмље, повређен је или је неспособан да 
настави такмичење. Против одлуке по овом члану, не може се уложити жалба.  

6.2. Такмичар може да одустане у сваком моменту. 

7. Провера на лекове- недозвољена средства 

Обавља се у складу са Општим правилником и Ветеринарским правилником. 

8. Пасоши коња- такмичарске књижице 

Све о правилима, а у вези регистрације коња, такмичарским књижицама и ФЕИ 
пасошима, погледати у петом поглављу -Такмичарски коњ, овог Правилника. 
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XXIII ВОЗИЛА И ОПРЕМА ЗА КОЊЕ 

 

Члан 82.  

Дозвољена возила 

 

Категорија Дресура Маратон Прецизност Комбиновани 
маратон 

Сви нивои 
такмичења, 
свих 
такмичарских 
категорија и 
свих узрасних 
категорија 

 

 

Дресурно 
возило 

 

 

 

Маратон 
возило 

 

 

Дресурно 
возило 

 

 

Маратон 
возило 

 

Члан 83.  

Тежина и димензије 

1.Опште 

1.1. У свим категоријама и на свим нивоима такмичења, током дресурне вожње, 
маратон вожње, вожње прецизности кроз чуњеве и комбинованог маратона, потребно је 
да возило има кочнице. 

Кршење овог правила за санкцију има елиминацију.  

1.2. Нити један део возила не може бити шири од ширине спољашњег трага точкова, 
са изузетнком радкапни, блатобрана и папуча за пењање на возило-фијакер, на 
дресурном возилу. 

1.3. Ширина трага на свим возилима мери се на тлу, на најширем делу задњих точкова. 

1.4. Такмичари, чија возила не одговарају ажзахтеваним мерама и тежини, биће 
елиминисани са такмичења. 

1.5. Судијски колегијум има право да не одобри коришћење неког возила, али морају 
дати објашњење за одбијање. 

 

 

2. Дресурно возило-фијакер мора бити у складу са следећим одредбама 
 

Категорија Број точкова Сувозачи Минимална 
ширина задњег 
трага возила 
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Четворопрег 4 Два позади 158*cm 

Двопрег 4 Један позади 148cm 

Једнопрег 2 или 4 Један позади или 
поред 

138cm 

 

* Код четворопрега дозвољено је коришћење возила ширине трага 148cm , али у том 
случају се и ширина између чуњева смањује за 10cm. 

2.1. Исти стил возила односно дресурно возило, мора се користити за дресурну вожњу 
и вожњу прецизносзи. 

2.2. Вештачки додаци за повећање измерене ширине возила нису дозвољени, 
последица кршења овог правила јесте елиминација. 

2.3. Сви фијакери морају се измерити одмах након што такмичар напусти арену. 

 

3. Маратон возило/фијакер мора бити у складу са следећим одредбама: 
 

Категорија Број точкова Минимална 
тежина 

Сувозачи Минимална 
ширина 
задњег трага 

Четворопрег 4 600kg Два позади 125cm 

Двопрег 4 350kg Један позади 125cm 

Једнопрег 4 150kg Један позади 125cm 

 

3.1. У маратону, пре старта етапе Б, Председник судијског колегијума може да захтева 
мерење тежине маратон возила,  а истоветно возило мора бити коришћено у свим 
етапама.  

3.2. Председник судијског колегијума одлучује да ли ће се по завршетку маратона 
измерити тежина свих или само неких возила насумичним одабиром.  

 

Члан 84.  

Опрема / прибор 

Дресурна возила – фијакери у вожњи дресуре, морају бити опремљена предњим 
фењерима, а позади имати фењере или мачије очи. 

У дисциплини прецизности дресурна возила-фијакери, нису у обавези да имају 
фењере или мачије очи. 

Члан 85.  

Гуме   
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1. Пнеуматске  или ваздухом напуњене гуме нису дозвољене на дресурним и маратон 
возилима-фијакерима. 

2. У свим такмичењима возила-фијакери морају бити опремљени гвозденим или 
точковима на којима је чврста гума. Спољна површина точка мора бити глатка.  

3. За непоштовање овог правила следи елиминација. 

 

Члан 86.  

Опрема за коње, фијакери и коњи 

1. Опрема за коње / амови  

1.1. Размак између коња и возила-фијакера не сме никада бити мања од 50cm. 

1.2. Дресурни фијакер 

1.2.1 Коњи ( Задњи коњи у четворопрегу или коњи у двопрегу) размак између 
штранги мора бити минимум 55cm. 

1.2.2. Штранге се не смеју укрштати. (не смеју прелазити централну линију возила- 
руду) 

1.3. Маратон возило: 

1.3.1 Коњи ( Задњи коњи у четворопрегу или коњи у двопрегу) размак између 
штранги мора бити минимално 55cm. 

1.3.2. Штранге се не смеју укрштати  

Као додатак: 

1.4. Дужина појединачног рудног каиша мора бити минимално 30cm. Мери се од 
центра врха руде, укључујући и моућност комплетног брзог раскопчавања. 

1.5. Т-бар ( врх руде код маратон возила) мора бити минимално 60cm ширине и 
комплетно, са могућности комплетног брзог раскопчавања. Када се мери од центра врха 
руде мора да је минимално 30cm. 

1.6. Руда и рудни каиш морају бити довољно дугачки да дозволе слободне покрете 
коња. 

1.7. За предње коње у четворопрегу, комплетан лампов мора бити најмање 1m, а 
размак између штранги минимум 45cm. 

1.8. Није обавезно да се истоветно возило користи у дресурној вожњи и вожњи 
прецизности, ипак оно у оба случаја мора бити дресурно возило, мора да буде безбедно 
чисто и у једнообразном стилу са целокупном запрегом. 

1.9. Коњи морају бити правилно упрегнути у возило-фијакер, укључујући и кајасе. 

1.10. За непоштовање овог правила следи усмена опомена или жути картон 
упозорења. Поновљени прекршај на истом такмичењу, за последицу има други жути 
картон упозорења и елиминацију. 
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1.11. Ако се користи недозвољена опрема или се установи озбиљан случај кршења 
правила о добробити коња, казна је елиминација или дисквалификација. 

2. Бандажи и камашне  

2.1. Бандажи и камашне су забрањени у дресурној вожњи. Кршење овог правила за 
последицу има добијање 10 казнених поена.  

2.2. У случају наведеног у претходном ставу, одмах након напуштања арене бандажи 
или камашне морају бити скинути са ногу, а коњи прегледани од стране ветеринара, а 
они ће о утврђеном известити Председника судијског колегијума. 

3. Преконосни каишеви, помоћна опрема и блинкерси 

3.1. Преконосни каишеви, додатна и помоћна опрема, ако омета или може отежати 
слободан унос ваздуха у ноздрве коња, није дозвољена. 

3.2. Блинкерси ако се користе, као и помоћна опрема, не смеју нарушити видно поље 
коња или бити преблизу ока и иритирати га. 
 

4. Помоћни кајаси ( укључујући сваку врсту оконтролних кајаса) нису дозвољени . 
 

5. Репови 
5.1. Репови коња не смеју бити везани нити за један део опреме или фијакера/возила, 

са изузетком штитника за реп. Никакво друго, помоћно средство, које ограничава 
слободне покрете репа није дозвољено. 

 
6. Појачавајућа средства/уређаји 
6.1. Све врсте прстенова, алки и/или друга средства која имају изузетно јак 

појачавајући учинак на кајасе или жвале су забрањени, било када током 
такмичења. 

 
7. Жвале  
7.1. Жвале не морају да буду индентичне код коња у једној запрези. 
7.2. Сви кајаси без жвала и хакамори ( нити комбиновани са било каквом врстом 

жвале) нису дозвољене, када је коњ упрегнут у возило. 
 

8. Језици 
8.1. Држачи језика су дозвољени једино ако се користе на исправан начин; одвојени 

делови не смеју бити уграђени око жвале, на начин да изазивају забринутост за 
добробит коња.  

 
9. Нарушена видљивост 
9.1. Видно поље рудних коња у четворопрегу не сме ни на који начин бити ограничено 

било каквом опремом постављеном између рудних и предњих коња. 
 
10. Употреба уређаја, супстанци или оруђа 
10.1. Причвршћивање било чега на руду, штранге или ждребчаник, наношење или 
употреба супстанци, уређаја или додатака, који би могли изазвати иритацију или 
нелагодност код коња, забрањено је на теренима такмичења. 

10.2. Наушнице и чепови за уши су дозвољени. Наушнице не смеју ограничавати 
слободно померање ушију коња.  

11. Потковице 
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11.1. Било који уобичаени тип потковица је дозвољен, дупло поткивање или додатна 
тежина ( олово) нису дозвољени. 

12. Казнени поени 

12.1 Непоштовање било ког дела овог члана, на такмичењу резултираће елиминациом 
возача, сем за 86.1.1 до 86.1.11. 

12.2 Било када, на терену такмичења, сем члана 86.2.1 кршење правила изнад ће 
донети Жути картон упозорења. Други прекршај на истом такмичењу резултираће 
већом казном, до дисквалификације, према слободи одлучивања судијског 
колегијума. 

Члан 87.  

Рекламирање на фијакерима/возилима, опреми за коње и одећи такмичара  

 

1. У дресурној вожњи и вожњи прецизности 
1.1. Назив произвођача опреме може да се појави само једном на сваком аму, на 

етикети не широј од каиша на коме се налази и не дужој од 10cm.  
1.2. Име или лого спонзора или возачевог удружења може бити видљиво са сваке 

стране возила у оквиру површине не веће од 400cm2 
1.3. Назив произвођача возила може да се појави на возилу, у оквиру површине не 

веће од 50cm2. Ознака произвођача одеће може се појавити само једном на сваком 
комаду, на површини која не прелази 3cm2. 

1.4. Док се налазе у арени за такмичење, назив и/или лого спонзора појединца или 
спонзора екипе, површине до 80cm2, може да се налази, само једном, на сакоу или 
горњем делу одеће, на висини џепа на грудима такмичара. 

1.5. Назив и/или спонзора појединца или спонзора екипе може да се налази у оквиру 
површине не веће од 16cm2 са обе стране крагне на возачевој кошуљи- 

 

2. Рекламирање у маратону 
2.1. Рекламирање је дозвољено на возилу и свој одећи. Назив произвођаћа опреме за 

коње може да се налази, само једном на сваком аму, на етикети не широј од каиша 
на коме се налази и не дужој од 10cm. 

3. Казне 
3.1. Непоштовање било ког правила о рекламирању, за последицу има добијање жутог 

картона упозорења од стране Председника судијског колегијума или главног 
стјуарда. 

 

Члан 88.  

Безбедност  

1. На терену за такмичење, када год је/ су коњ/и потпуно упрегнути у 
фијакер/возило, сувозач мора све време да буде присутан и спреман да пружи 
помоћ у случају потребе. Када је запрега у покрету сувозач мора бити на возилу, а 
ако нема места на возилу, при руци на терену за тренинг. 

2. Возач сме да сиђе са возила само када је/су сувозач/и уз главу/е коња или су кајаси 
у рукама друге одговорне особе на фијакеру/возилу. 

3. Коњи не смеју бити вођени ако се фијакер/возило креће. 
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4. Кршење правила о безбедности резултираће доделом жутог картона упозорења од 
стране Председника судијског колегијума или Главног стјуарта. Понављање 
прекршаја на такмичењу биће санкционисано са другим жутим картоном 
упозорења тј. већом казном, до дисквалификације; према слободи одлучивања 
судијског колегијума. 

 

 

XXIV УСЛОВИ УЧЕСТВОВАЊА 

 

Члан 89.  

Учешће 

1. Начин вожње 
1.1. Возачи могу користити све начине и стилове вожње 
 

2. Учешће возача и сувозача  

На истом такмичењу 

Возачи Дозвољени број стартова Учешће у истој категорији 

као сувозач 

ОП Србије  1 Не 

ОП Србије деца 1 Не 

Прв. Војводине 1 Не 

КУП Србије  1 Не 

СРБ лига 1 Не 

Ревијалне утакмице 1 Не 

 

 

На истом такмичењу 

Сувозачи Дозвољени број стартова Учешће у истој категорији 

као возач 

ОП Србије  1 Не 

ОП Србије деца До 3 Не 

Прв. Војводине До 3 Не 
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КУП Србије  До 3 Не 

СРБ лига До 3 Не 

Ревијалне утакмице До 3 Не 

 

2.1. Сваки возач мора возити истог коња/е у свим дисциплинама на једном 
такмичењу, осим ако је одлучена замена у складу са овим правилником. 

2.2. Возач остаје возач и на том такмичењу, (односно у тој утакмици ако се вози само 
једна дисциплина), се не може наћи у улози сувозача. 

2.3. На свим нивоима такмичења возач може само једном да наступи у свакој 
категорији и свакој утакмици. 

2.4. Сувозач може на сваком такмичењу у свакој такмичарској категорији и свакој 
утакмици да наступи максимално три пута, осим на Отвореном Првенству Србије 
где може као сувозач да се такмичи само једном. 

2.5. Једино возач сме да рукује кајасима, бичем и кочницом током целог такмичења. 
Свако кршење овог правила, макар и поводом избегавања несреће, биће 
санкционисано са 20 казнених поена. Изузетак овог правила, без добијања 
казнених поена, сувозач сме да држи кајасе и кочницу само ако запрега стоји.  

2.6. Током такмичења нико не сме бити везан за фијакер/возило. Возач може бити 
осигуран ужетом, мрежом или појасом, само ако један крај држи сувозач и није 
омотан или причвшћен за фијакер/возило. 

Прекршај ове одредбе за санкцију има елиминацију. 

2.7. Замена сувозача током утакмице у вожњи маратона није дозвољена ни под којим 
околностима, а кршење овог правила биће санкционисано елиминациом . 

2.8.У дресури ( као делу дресурног теста) и вожњи прецизности, од возача се захтева 
да поздрави судије, осим ако га недостатак времена или поставка/изглед паркура 
у томе спречавају. 

2.9 Путници се не смеју возити на возилу током такмичења. 

2.10. Сваки пут када возач сиђе са возила током такмичења, биће санкционисан са 20 
казнених поена. 

2.11. Возач ће бити бити кажњен сваки пут када током такмичења један или оба 
сувозача сиђу са возила са 5 казнених поена за први случај, 10 казнених поена за 
други случај. У случају трећег силаска сувозача возач се елиминише. Изузетак је 
једино у случају вожње маратона у етапи Б када запрега стоји, тада се силазак 
сувозача неће казнити.   

3. Дозвољен број сувозача 

3.1. За четворопрег : до четири (4) (мењају се по дисциплинама) 

3.2. За двопрег: до три (3) (мењају се по дисциплинама) 

3.3. за једнопрег : до два (2) (мењају се по дисциплинама) 
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Члан 90.  

Индентификациони број 

1. Возач 

1.1. Сваком возачу се по доласку на такмичење додељује по један такмичарски број, 

који задржава све време трајања такмичења. Тај број мора бити истакнут на сваком 

фијакеру/возилу које се током такмичења користи, као и током тренинга и загревања. 

2. Коњ 

2.1. Коњи морају бити обележени словима од А до Ф иза којих следи возачев 

идентификациони број. Ова идентификација увек мора да буде закачена на левој страни 

коња ( у категоријама двопрега и четворопрега идентификација мора бити споља 

видљива када су коњи у запрези, тако да у том случају се ставља на спољну страну ама), 

на теренима за такмичење и кад год је коњ ван штале.  

3. Казне 

3.1. Ако не истакне идентификациони број, било на возилу или коњу, такмичар ће у 

првом случају бити опоменут. Ако се прекршај понови, биће санкционисан Жутим 

картоном упозорења од стране Председника судијског колегијума или Главног стјуарта.  

Члан 91.  

Помоћ других/ туђа помоћ 

1. Дефиниција  
1.1. Свако уплитање трећих лица, која нису члан такмичарске посаде на 

фијакеру/возилу, било да је тражена или не, у сврху пружања помоћи возачу или 
коњу, сматраће се као помоћ других/туђа помоћ.  

 
2. Забрањена туђа помоћ 
2.1. Дресурна вожња и вожња прецизности: 
 
2.1.1.Свака физичка помоћ трећих лица, која нису чланови такмичарске посаде на 

фијакеру/возилу, било да је тражена или не, у сврху пружања помоћи возачу или коњу, 
сматраће се као помоћ других/туђа помоћ. Сваки возач коме је пружена туђа помоћ биће 
елиминисан од стране Судијског колегијума.  

2.1.2. У дресурној вожњи и вожњи прецизности, сувозач мора да седи на 
одговарајућем месту од уласка у арену до изласка из арене. Сувозачима није дозвољено 
да рукују кајасима или бичем ( санкција за кршење овог правила је 20 казнених поена), 
сувозачи не смеју говорити возачу упутства за вожњу у паркуру ( санкција за кршење 
овог правила је 10 казнених поена). Ако возило стоји, сувозач сме да држи кајасе и/или 
бич.  

2.1.3. Изузетак: Ако је Судија звонио возачу и он то није чуо, сувозач га сме обавестити 
да се звоно огласило. 

2.1.4. Возачи и сувозачи не смеју користит никакав облик електронске комуникације 
током, дресурне вожње и вожње орецизносзи, под претњон елиминације. 
  

2.2. Маратон: 
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2.2.2. Нико од службених лица не сме давати смернице, савете или обавештења 
возачу, како би му помогао, током вожње у маратонским препрекама. Изузетак : погледај 
став 3 овог члана.  

2.2.3. Судијски колегијум ће елиминисати возача које је добио туђу помоћ од трећег 
лица које није члан посаде у фијакеру / возилу.  

2.2.4. Казне : погледај у таблици за Маратон. Члан 114. овог Правилника.  
 

3. Дозвољена помоћ: 
 

3.1. Дозвољеном помоћу се сматра следеће: 
 Помоћ за време принудног одмора и у неутралним зонама између етапа 

маратона. 
 Помоћ коњима, поводом последице инцидента унутар препреке, ако су сувозачи 

на тлу. 
 Помоћ сувозача, када се коњ води кроз препреку, вођен за крај кајасе, упрегнут у 

маратон возило или у дресурно возило током вожње прецизности, биће санкционисан са 
20 казнених поена за помоћ, као додатак поенима за силазак.     

 

 

XXV ИЗМЕНЕ 

Члан 92.   

1. Измене пре такмичења 
1.1. Ако ветеринарска комисија/ делегат препоручи, а судијски колегијум прихвати да 

коњ није способан за учешће или у случају незгоде или болести возача и/или коња ( 
поткрепљено потврдом службеног лекара и/или ветеринара) измена може да буде 
учињена по одобрењу Организационог одбора, најкасније један сат пре прве инспекције 
коња.  
 

2. Измена током такмичења 
2.1. Замена такмичара када такмичење почне није дозвољено. Санкција за 

непоштовање овог правила је елиминација. 
2.2. Возачи у категорији четворопрега, ако се такмичење одвија у све три дисциплине, 

могу стартовати у свакој утакмици са било која четири од пет пријављених коња. 
2.3. Возачи у категорији двопрега , ако се такмичење одвија у све три дисциплине, 

могу стартовати у свакој утакмици са било која два од три пријављена коња. 
2.4. Возач у једнопрегу, ако се такмичење одвија у све три дисциплине, мора 

стартовати у свакој утакмици са својим јединим пријављеним коњем. 
2.5. Једног коња, може узети други такмичар у истој категорији, после прве 

Инспекције коња, ако није довео резервног коња и ако позајмљени коњ није већ  
стартовао на некој од утакмица тога такмичења. Позајмљени коњ мора остати са новим 
возачем током целог датог такмичења. 
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XXVI РЕДОСЛЕД СТАРТОВАЊА 

Члан 93.  

Изјана стартера  

1. На свим такмичењима шеф екипе мора најмање један сат пре прве ветеринарске 
инспекције (ако је иста прописана Пропозицијама)  или техничке конференције, писмено 
потврдити састав екипе и имена индивидуалних такмичара.  

2. Шеф екипе мора најмање један сат пре почетка такмичења писмено потврдити 
имена такмичарских коња за сваког такмичара, који су изабрани од оних већ 
пријављених и потврђених на првој ветеринарској инспекцији ( ако је иста предвиђена 
Пропозицијама), који ће стартовати у свакој такмичарској категорији и свакој 
такмичарској дисциплини.  

3. Сваки специјални захтев од возача у погледу стартног броја њихове запреге мора 
се предати писмено Техничком делегату, у року од једног сата од Инспекције коња. 
Захтеви који нису предати у складу са овим чланом, неће се разматрати. 

4. Изјава стартера не може се дати пре краја прве Инспекције коња ( ако је иста 
предвиђена Пропозицијама) односно пре Техничке конференције. 

 

Члан 94.  

Редослед стартовања   

1. Редослед стартовања  
1.1. Редослед стартовања на првој утакмици ( ако се такмичење одвија у више 

дисциплина) 
1.1.1. Редослед стартовања биће одређен извлачењем, било компјутерски, било 

физички у сваком случају у присуству Председника Судијског колегијума.  
1.1.2. Извлачење стартних бројева 

а) Извлачи се име такмичара 

б) извлачи се стартни број (извлачи Председник Судијског колегијума, или сам 
такмичар или лице одређено од стране организатора) 

в) Уноси се име у стартну листу. Поступак се понавља за сваког индивидуалног 
такмичара 

2. Редослед стартовања за другу и трећу утакмицу  
 

Возачи ће стартовати обрнутим редоследом у односу на резултате претходне/их 
утакмице/ца. 

Редослед стартовања: 

а) Одустали такмичар, затим 

б) Елиминисани такмичар, затим 

в) Такмичари који су претходну или претходне две утакмице завршили као најниже 
рангирани, почев од оних са највећим бројем казнених поена, тако да последњи стартују 
они са најмањим бројем поена ( без одустајања или елиминација) 
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2.1. Редослед стартовања у другој дисциплини- маратону ( дисциплини B) 

Такмичари ће стартовати обрнутим редоследом у односу на резултет остварен у 
дресурној вожњи (дсциплини А), тако да ће такмичар са највећим бројем казнених поена 
стартовати први, а такмичар са најмањим бројем казнених поена ће стартовати 
последњи. У случају једнаког броја казнених поена, Председник судијског колегијума ће 
жребом извући њихове позиције за стартну листу за маратон. 

Редослед стартовања: 

а) Одустали такмичар, затим 

б) Елиминисани такмичар, затим 

в) Преостали такмичари, почев од оних са највећим бројем казнених поена, тако да ће 
такмичар са најмањим бројем поена стартовати последњи. 

2.2. Редослед стартовања у трећој дисциплини – вожњи прецизности ( 
дисциплина C ) 

Такмичари ће стартовати обрнутим редоследом у односу на резултате остварене у 
дресури и маратону, тако да такмичар са највише казнених поена из дресуре и маратона 
стартује први, а такмичар са најмање казнених поена последњи. У случају једнаког збира 
казнених поена, одлучиће резултат из маратона. 

Редослед стартовања: 

а) Одустали такмичар, затим 

б) Елиминисани такмичар, затим 

в) Преостали такмичари, почев од оних са највећим бројем казнених поена након 
дресуре и маратона, тако да такмичар са најмање казнених поена постигнутих у ове 
две дисциплине  ( а да није одустао или елиминисан), стартује последњи. 

У случају да такмичари имају индентичан број казнених поена, Председник 
судијског колегијума ће жребом извући њихове позиције за стартну листу за вожњу 
прецизности. 

2.3. На свим такмичењима где се одржава само вожња прецизности кроз чуњеве, 
редослед стартовања биће одређен жребом.  

 

XXVII ДРЕСУРНА ВОЖЊА 

Члан 95.  

Опште   

Циљ дресурне вожње ( такмичење А) је оцењивање слободног, правилног корака, 
хармоније, лакоће покрета, импулса, правилног савијања коња у покрету и извођења 
радњи без пружања отпора коња. Такмичари ће такође бити оцењени за стил вожње, 
прецизност, контролу над коњима, као и за одело које носе возач и сувозач, квалитет и 
изглед опреме коња и дресурног фијакера, а и за целокупни утисак који оставља запрега.  

Члан 96. 
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 Арена  

1. Дресурна арена мора бити димензија 100x40m, за све такмичарске категорије и 
мора бити постављена у складу са прописима. (Додатак 1.) 

2. Мања арена димензија 80x40m, може се користити за такмичарске категорије 
једнопрег и двопрег, али у том случају се број лукова у серпентинама мора смањити са 
пет на три. (Додатак 3.) 

3. На 5m од арене мора бити постављена ограда која ће одвајати публику од 
простора за такмичење. 

4. Организатор мора да обезбеди да арена буде ограђена. 

Члан 97.  
Дресурни тестови за вожњу 
1. Званични ФЕИ тестови 

На такмичењима у Републици Србији, примењиваће се званични тестови за дресурну 
вожњу одобрени од стране ФЕИ ( Међународне коњичке федерације). У пропозицијама 
такмичења мора да се наведе број теста које ће се користити. 
 

Члан 98.  
Услови 
 

1. Улазак у арену 
Такмичар који уђе у арену пре звучног сигнала или по истеку 90 секунди, од знака звона, 
по дискреционој одлуци Председника Судијског колегијума може бити елиминисан. 
 

2. Извођење теста напамет 
Тест дресурне вожње мора се возити напамет. У случају да возачу смернице за вожњу 
дресурног теста говори сувозач, тај чин биће санкционисан са 10 казнених поена. ( 10 
казнених поена може да се додели само једном за време дресурног теста).  

3. Храмање коња 
3.1. Уклолико Председник судијског колегијума уочи да неко од коња храмље, он мора 
истог тренутка дисквалификовати коња и елиминисати такмичара. На ову одлуку се не 
може уложити жалба. 
3.2. У нејасним ситуацијама, Председник судијског колегијума ће пустити такмичара да 
заврши тест, а онда ће затражити од дежурног ветеринара да коња одмах по напуштању 
дресурне арене прегледа. Коњ ће бити прегледан док је упрегнут у дресурни фијакер. У 
случају да дежурни ветеринар ( ветеринарски делегат) потврди да коњ заиста храмље, 
Председник судијског колегијума ће елиминисати такмичара, а коња ће 
дисквалификовати из комплетног такмичења. 
3.3. На такмичењима где се користе додатне арене, дужност Председника судијског 
колегијума преузима судија на слову C  релевантне – поменуте арене. 

 
Члан 99.  

Суђење 
1. Позиција судија  

У случају да суди пет судија, они су позиционирани на CRSVP. Ако суди троје судија, они 
могу бити позиционирани са словима  CBE  или CEP или код било ког слова око арене, у 
зависности дресурног теста који се вози и места најбоље прегледности. Председник 
судијског колегијума ће одлучити на ком месту ће бити позициониран. У случају да суди 
двоје судија, они могу бити позиционирани на словима C и B или C и E. (Погледај додатак 
1.) 

2.  Оцењивање   
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Сваки судија даје оцену самостално и након што такмичар започне вожњу дресурног 
теста, не сме се консултовати са осталим судијама. Само судија на C може дати казнене 
поене за непотпуни приказ или грешку приликом вожње теста.  

3. Вишепрег 
Двопрези и четворопрези : Сви коњи се оцењују као један, а не индивидуално сваки коњ. 
 

4. Ходови 
 Опис ходова се примењује на све коње без обзира о којој се раси ради. 
 

5. Почетак и крај теста 
Сматра се да је такмичар започео вожњу дресурног теста уласком у арену на слово А, ако 
није другачије наведено, а завршава га последњим поздравом судије. Дресурни тестови 
нису временски ограничени. Такмичар би требао да напусти дресурну арену у касу. 
 

Члан 100.  
 
Дресурне кретње  
 

1. Стој 
Коњ мора да стоји усправно, непомично и право са тежином распоређеном на све четири 
ноге, остајући у наслону.  
 
2. Корак 
 
Правилна уобичаена четворотактна кретња, коњ остаје у лаком контакту, хода 
енергично, гипко и смирено, уједначеним и одлучним кораком, задње ноге додирују тло 
испред отиска копита предњих ногу. 
 
3. Слободан корак 
 
Дефинисан је исто као и корак, али са том разликом да се коњ креће опуштеније, да 
напредује по тлу највиише могуће, јасно продужавајући оквир и да задња нога још више 
дотиче земљу испред отиска предње ноге.  
 
4. Радни кас 
Коњ се креће касом избалансирано и уједначеним ритмом, остајући у наслону, креће се 
активно напред, једнаким и еластичним корацима и добром ангажованошћу скочних 
зглобова. Копита задњих ногу морају да додирну тло у отисак предњих копита. 
 
5. Прикупљени кас 
Коњ је у наслону, креће се енергично напред, са већом ангажованошћу, повећавајући 
покретљивост скочних зглобова , добро ангажовани и савијени скочни зглобови 
одржавају енергичан импулс, омогућавајући раменом појасу већу покретљивост, 
показујући потпуну самоносивост и ритам. Врат је уздигнут и лучно савијен, нос не треба 
да буде иза вертикале.    
 
6. Ојачани кас (продужени кас) 
 
6.1. Коњ продужава корак да би прешао што већи пут, као резултат импулса задњих ногу. 
Возач држи коња лагано на кајасима и дозвољава му да се испружи остајући у наслону, 
лагано избаченог носа и он продужава свој оквир, напредујући по тлу. Задња нога мора 
јасно да прекорачи траг предње ноге  
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6.2. Коњ мора остати у балансу, док одржава индентичан темпо са корацима исте 
дужине. Брже кретање није дозвољено, а ако се деси, то представља озбиљну грешку. 
 
7. Средње избалансиран кас 
 
Између радног и продуженог каса. Коњ продужава корак, али напредује мање него у 
продуженом касу, а више него у радном касу, као резултат јачег импулса задњих ногу. 
Возач коња/е држи у кајасима, без затезања, дозвољавајући му да се испружи и 
напредује по тлу, са незнатно избаченим носом. Задња нога мора јасно да прекорачи траг 
предње ноге. Коњ мора остати избалансиран, одржавајући исти ритам, са корацима исте 
дужине. Брже кретање убрзавање није дозвољено, а ако се то деси, то представља 
озбиљну грешку. 
 
 
 

8.Радни галоп (кентер) 
 
8.1. Живахан темпо са равномерним тротакмтним кораком. Коњ је добро избалансиран у 
наслону је, на кајасима је без затезања и креће се напред лаким ритмичним кораком, са 
добрим радом скочних зглобова. 
 
8.2. Код кентера удесно, например трагови копита следе један други на следећи начин: 
лева задња, лева дијагонала (истовремено лева предња и десна задња), десна предња, са 
тренутком са све четири ноге у ваздуху, пре него што започне следећи корак.  
 
8.3. Квалитет кентера се оцењује на основу општег утидка, правилности и лакоће 
тротактног корака/темпа, са јасном тенденциом појачавања. Коњ мора бити у кајасима, с 
добрим радом задњих ногу, добрим радом скочних зглобова, мора бити у стању да 
одржава ритам и природну равнотежу за време кретања и прелаза. Коњ мора остати прав 
у правцу и одговарајуће савијен у кружним путањама.   
 

9. Прикупљени кентер 
Корак коња је краћи него у радном галопу, скочни зглобови одржавају јасни подстицај и 
задње ноге преузимају још већи терет; тачка гравитације се помера уназад, а врат и 
потиљак све више подижу, са носем увек незнатно избеченим, показујући јасну 
тенденцију појачавања и самоносивости става тела. Основно је тротактни звук ударца 
копита и лаган, стабила контакт уз гипкост и еластичност. 
 
10. Ојачани галоп ( продужени) 
 
У ојачаном/продуженом кентеру, коњ напредује најбрже што је могуће, са видљиво 
опруженим кораком и телом. Не сме бити журбе и нос је увек незнатно избачен, увак 
избалансиран и са тендецијом убрзавања. Промена у и из ојачаног/ продуженог 
галопа/кентера увек мора бити јасно изражена. .  
 
 
11. Ход уназад ( одступање) 
11.1. Коњ уназад мора да хода у правој линији, са радом ногу у дијагоналним паровима. 
Коњ мора да остане у наслону, прав и не сме избегавати или одбијати контакт. Теме 
остаје не највишој тачки. 
11.2. Прелазак на следећи темпо мора да буде тренутан и мекан. 
  
12. Примање плећке 
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12.1. „Примање плећке“ у дресурној вожњи се изводи у прикупљеном касу. Предњи коњи 
су позиционирани као што је приказано на слици. Плећке предњих коња су нагнуте ка 
„унутра“ и покрећу се под константним углом од око 30 степени и незнатном, али 
доследном савијеношћу врата. Коњи морају унутрашњом предњом ногом искорачити 
испред спољне ноге, тако да коњи раде на три трага. Унутрашња задња нога искорачи 
испред спољне ноге и стаје у отисак спољашње предње ноге. Током примања плаћке, 
мора да се одржи хармонија и склад свих коња, као и уједначени темпо. Коњи скрећу 
поглед са правца у ком се крећу. 
12.2. Превелико савијање врата резултираће губитком ритма и гипкости. Возило мора 
остати право, без контра савијања. 

 
13.Примање по дијагонали  
 
Коњ остаје паралелан са централном/средишњом линијом, прекрштајући ноге 
дијагонално, задње у правцу дијагонале, предње заједно, са незнатном савијеношћу ка 
унутра. 

 
14. Истезање тела 
Коњу је дозвољено да повуче кајасе и истегне их у дужину и наниже- напред и надоле, 
барем до тачке плећке преко леђа, задржавајући исти ритам и импулс. Возач држи кајасе 
без губљења контакта и враћа коње назад, на претходну висину, одмах чим је истезање 
приказано. 

15. Прелази 

Промена темпа мора бити изведена течно и брзо, а коњи морају остати уравнотежени и 
на жвали. Прелазак мора да буде завршен када нос коња дође у раван са прописаним 
словом. 

16. Промене кретње и темпа  

Промене начина кретања и темпа почиње када глава коња дође у раван са словом 
/тачком назначеном у тесту. 

17. Терминологија  

Код оцењивања кретњи у дресурној вожњи, мора се узети у обзир следеће: 

17.1. Послушност и лакоћа- воља коња да на команде возача одговори без отпора и 
правилност савијања и покрета. 

17.2. Регуларност - правилност, уједначеност и ритам којим коњ/и покреће/у ноге и 
спушта их на тло. 



 68 

17.3. Контакт- повезаност кајаса између возачевих руку и коња. Мора бити лагана и 
флексибилна, одржавана све време вожње. 

17.4. Темперамент-импулс - воља коња да се све време креће енергично и да брзо и 
равномерно одговара на промене темпа. Коњ мора да остане уравнотежен одржавајући 
исти темпо с корацима исте дужине. 

17.5. Право држање- држање главе, врата и тела усправно и с тежином равномерно 
распоређеном на све четири ноге. На закривљеним линијама задње ноге треба да прате 
трагове предњих ( без бежања и њихања). 

17.6. Прикупљеност- Заобљеност и ангажовање уз добру акцију скочних зглобова теме 
уздигнуто, дозвољавајући плећкама да се крећу са лакоћом. Енергија коња се испољава у 
снажнијем темпу него код радног каса.  

Бокови су стиснутији, задњица је спуштена, а чело подигнуто под истим углом. Корак је 
краћи, али снажнији него код радног каса, а предње ноге се из плећке крећу већом 
покретљивошћу, па тако све време омогућавају лакоћу и већу покретљивост. Врат би 
требало да буде заобљенији. Скраћивање тела није нити сме да буде резултат вучења 
кајаса у назад, него пре тражења и допуштања коњу да се под вођством возача креће 
напред. 

17.7. Тачност- прецизност, целокупност и тачне димензије фигура и линија ( укључујући 
и углове) као што се тражи у дресурном тесту.   

Члан 101.  

Општи утисак  

1. Начело  
На крају сваке судијске листе за резултате налази се пет рубрика за оцене општег утиска, 
процењен од стране судије током целокупног дресурног теста.  

2. Корак 

Правилност и слобод ( ако се ради о четворопрегу и двопрегу одржавање једног темпа и 
корака свих коња). Квалитет корака се оцењује за сваку кретњу, за одређену фигуру. 
Оцене за општи утисак морају приказивати утисак за кретњу и прелазе за све време 
вожње дресурног теста,  

3. Темперамент/ импулс 

Кретње напред, ангажованост задњих ногу ( код четворопрега, двопрега рад свих коња). 
Ниво темперамента може да варира између кретњи и темпа, али оцена за темперамент 
мора да приказује утисак наступа коња током целокупног дресурног теста, и за време 
каса и за време галопа. 

4. Послушност и лакоћа 

Реаговање на наредбе, вољно и без отпора. Правилност скретања. Гипкост, прихватање 
жвале. 

 

 

5. Такмичар 
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Коришћење наредби, руковање кајасима и бичем, држање на седишту, тачност извођења 
фигура. Оцена мора мриказивати стални ниво тачности и квалитета прелаза.  

6. Представљање 

Одећа возача и сувозача, чистоћа, спремност, упареност и стање коња, дресурног возила и 
опреме за коње.  

Члан 102.  

Бодовање  

1. Оцене  
1.1. За сваку појединачну фигуру и за општи утисак судија ће доделити оцене до 10 и 
то на основу општег утиска: 
 

10.0   Одлично   5.0  /  Довољно 

  9.0   Врло добро    4.0  /  Недовољно 

  8.0   Добро   3.0  / Прилично лоше 

  7.0   Прилично добро   2.0  / Лоше 

  6.0   Задовољавајуће   1.0  / Веома лоше 

   0.0  / Није изведено 

 

1.2. Биће додељене и полуоцене (1.5,2.5,3.5,4.5,5.5,...9,5.) 

 

2. Грешка у тесту 

Ако возач покуша да изведе кретњу или покуша да задржи темпо, а у томе не успе, али не 
скрене са стазе, Председник судијског колегијума, може то сматрати грешком у путањи ( 
погледај следећи став 3.) или може препустити судијама да за вожњу дају одговарајуће 
оцене. Ако неки возач не учини напор да одвезе кретњу из теста, онда то може бити 
третирано као грешка у тесту или као грешка у путањи, према слободној одлуци 
Председника судијаског колегијума. 

3. Грешка у путању  

3.1. Када возач скрене са задате путање или када је кретња изведена у погрешном темпу 
или није уопште изведена, сматра се „ Грешком у путањи“. 

3.2. Када возач учини грешку у путањи, Председник судијског колегијума ће зазвонити и 
зауставити возача. Возач тада мора да понови теста од почетка кретње у којој је грешка 
начињена. Ако је возач у било каквој недоумици, може прићи Председнику судијског 
колегијума и затражити упутства, без санкционисања и казни. 

4. Откачена или покидана опрема коња 

Ако дође до пуцања кајаса, дела ама, штранге, рудног кајиша или ако коњ пребаци ногу 
преко штранге или руде, Председник судијског колегијума мора дати звучни сигнал и 
сувозач мора сићи са возила и поправити оно што је потребно. Такмичер ће добити 
казнене поене за силажење сувозача. 
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5. Непослушност  

Сваки отпор коња кретању напред, бацање или пропињање, сматра се непослушношћу и 
биће санкционисано од стране судије на C , на следећи начин: 

 

Прва непослушност 5 казнених поена 

Друга непослушност 10 казнених поена 

Трећа непослушност Елиминација 

 

 

6. Превртање дресурног возила 

Превртање дресурног возила виће кажњено елиминацијом. 

 

Члан 103.Резиме казнених поена у дресурној вожњи 

ПРЕКРШАЈ ЧЛАН ПРАВИЛНИКА КАЗНА 

Део запреге изађе из 
арене током вожње 

 Оцена мање за 
непрецизност 

Цела запрега изађе из 
арене 

 Елиминација 

Силазак возача Члан 89. 2.10 20 Казнених поена 

Улазак у арену без бича Члан 76. 1.2. 10 Казнених поена 

Пад или испуштање бича Члан 76 1.3. 10 Казнених поена 

Возило без кочница Члан 83 1.1. Елиминација 

Ношење бандажа или 
камашни  

Члан 86 2.1. 10 Казнених поена 

Повреда одредби о 
рекламирању 

Члан 87. Жути картон упозорења 

Особа везана за дресурно 
возило 

Члан 89. 2.6. Елиминација 

Ако сувозач држи и 
користи кајасе, кочницу 
или бич 

Члан 89. 2.5. 20 Казнених поена 

Сувозач говори тест или 
показује 

Члан 91. 2.1.2. 10 Казнених поена ( 
једном) 

Физичка помоћ других / 
трећих лица 

Члан 91. 2.1.1. Елиминација 
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Силазак сувозача 
Први пут 

Други пут 

Трећи пут 

Члан 89 2.11.                                                       5 
Казнених поена 

10 Казнених поена 

Елиминација  

Прерани улазак у арену 
или кашњење 

Члан 98. 1. Могућа елиминација 

Коњ храмље Члан 98. 3.1. Дисквалификација коња и 

елиминација возача 

Непотпуна презентација 

(Возач, сувозач, возило) 

Члан 75 5 Казнених поена 

Грешка у путањи 

први пут 

други пут 

трећи пут 

Члан 102. 3  

5 Казнених поена 

10 Казнених поена 

Елиминација 

Непослушност  

први пут 

други пут 

трећи пут 

Члан 102. 5  

5 Казнених поена 

10 Казнених поена 

Елиминација 

Превртање дресурног 
возила 

Члан 102. 6 Елиминација 

 

Члан 104.  

Пласман 

1. Одређивање коначног резултата такмичара 
1.1. Најпре се саберу оцене за сваку фигуру и оцене за општи утисак сваког судије 
појединачно. Добијени резултати свих судија се саберу и поделе са бројем судија, на тај 
начин се добије просечни број поена. 
1.2. Како би се ускладио утицај утакмице А- дресурне вожње на целокупно такмичење. 
Просечни број поена који смо добили након поступка из претходног става се множи са 
коефицијентом одређеним за дресурни тест који је вожен.  
1.3. Казнене поене додељује само  Председник судијског колегијума. Казнени поени се 
одузимају од скора добијеног на начин описан у претходним тачкама овог члана. 
Финални резултат ће бити одузет од 160 како би се добио број казнених поена за вожњу 
дресурног теста такмичара. 
1.4. Финални скор се заокружује на две децимале   
1.5. Првопласирани је онај возач који има најмање казнених поена, односно најмању 
разлику када се од 160 одузме број позитивних поена које је такмичар добио за вожњу 
дресурног теста. 
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XXVIII МАРАТОН 

 

Члан 105.  

Опште  

1. Циљ утакмице „B“ – Маратона је да тестира кондицију, издржљивост, утренираност 
коња као и способности возача, правилну процену темпе и генерално вештину возача. 

 
Члан 106.  

Паркур, стаза  

1. Опште 
1.1. Максимална дистанца и брзина не смеју се прекорачити. 
1.2. Брзину може смањити технички делегат и Председник судијског колегијума у 

случају неповољних временских услова или стања терена. 
1.3. Паркур се може састојати од две или три етапе. Дистанца мора бити што је могуће 

ближа максималној дисцтанци. 
1.4. Стварно растојање и дозвољено време за вожњу у прелазним етапама, морају бити 

потврђени од стране техничког делегата, а у сарадњи са Председником судијског 
колегијума. 

1.5. Укупна дистанца етапе B треба да буде око 1km по препреци, а пожељно је да 
растојање између две узастопне препреке не буде мање од 700 m . Укупна дужина 
етапе  B мора обухватати и вожњу кроз препреке ( мора бити измерен итинерер у 
препреци). 

1.6. Раздаљина између краја једне етапе и почетка следеће не сме бити урачуната у 
укупну дужину и дозвољено време за вожњу. 

 

2. Етапе маратона 

2.1. Маратон са три етапе  

Опција 1. 

 

Етапа Максимална 
дистанца 

Минимална 
дистанца 

Темпо Брзина km/h 

А 8000m 5000m слободан 15 

Прелаз 1500m 800m слободан  

B 9000m 6000m слободан 14 

 

  Опција 2. 

Етапа Максимална Минимална Темпо Брзина km/h 
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дистанца дистанца 

А 8000m 5000m слободан 15 

Прелаз 1500m 800m слободан  

B 7500m 5000m слободан 14 

 

2.2. Маратон са две етапе  

Опција 1.  

Етапа Максимална 
дистанца 

Минимална 
дистанца 

Темпо Брзина km/h 

А 9000m 6000m слободан Максимална 13 

Минимална 11 

B 9000m 6000m слободан 14 

 

 Опција 2.  

Етапа Максимална 
дистанца 

Минимална 
дистанца 

Темпо Брзина km/h 

А 9000m 5800m слободан Максимална 13 

Минимална 11 

B 7500m 5000m слободан 14 

 

2.3. Комбиновани маратон-чуњеви 

Максимално 2 маратонске препреке и 8-12 препрека чуњева 

Максимална дистанца Минимална дистанца Темпо  

800m 600m Слободан  

 

Комбиновано маратон- чуњеви такмичење се изводи као утакмица у вожњи прецизносзи 
у дозвољеном времену. 

Пласман зависи од броја казнених поена у паркуру и временског резултата. 

Брзина за вожњу је 230m/min. 

За казнене поене погледати члан 114. овог Правилника. 
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3. Преглед запрега мора да се обави пре почетка маратона и током 10 минутног предаха 
на крају прелазне секције ( када се маратон састоји из три етапе) или након етапе А ( када 
се маратон састоји из две етапе).  

3.1. Мора да буде предвиђен обавезан одмор/ предах не краћи од 10 минута у одређеном 
простору, пре старта у етапи B 

3.2. Ако је могуће, простор за обавезни одмор треба да има хладовину. Такође простор за 
обавезни одмор мора бити довољно простран да истовремено прихвати три запреге, као 
да буде опремљен простором за додатна моторна возила.  

3.3. Вода мора да буде обезбеђена за све коње у простору за обавезни одмор. 

3.4. Дежурни поткивач мора да буде присутан у простору за обавезни одмор. Ако возач 
мора да чека долазак поткивача, из разлога који је ван његове моћи, возачу то време неће 
бити урачунато. 

3.5. У случају екстремних временских услова и околности, минимално време за обавезни 
одмор може бити продужено по договору техничког делегата и Председника судијског 
колегијума.  

3.6. Ако ветеринар у простору за обавезни одмор ни после 10 минута, не одобри наставак 
такмичења, коњ и возач ће бити елиминисани.  

3.7. У простору за обавезни одмор, запрега може само стајати или се кретати ходом. 

4. Етапе и показивачи правца 

4.1. Почетак и крај сваке етапе морају бити означени паром црвених и белих заставица. 

4.2. Комплетна стаза за вожњу маратона, где год је могуће мора бити јасно обележена 
жутим маркерима постављеним са десне стране стазе, тако да су јесно видљиве возачима 
при наиласку. Стрелица која означава обавезан правац кретања, мора бити постављена 
након сваког значајнијег скретања, окретања.    

4.3. Етапе А и B морају на сваком километру бити обележене маркерима. У дужину етапе 
B мора бити урачуната и дужина стазе унутар препрека. 
4.4. У случају да се излазак из препреке поклапа са дужином од 1 km, на крају те препреке 
маркер који означава километар мора бити постављен код црвеног излазног 
маркера/заставице. 
 
5. Заставице обавезног пролаза 
5.1. На стази мора бити постављен довољан број црвених и белих заставица за све 
обавезне пролазе како би осигурале да возачи следе прописану стазу. Црвене заставице 
морају бити возачима са десне стране, а беле заставице са њихове леве стране. Те 
заставице морају бити обележене редом бројевима у свакој етапи и морају бити 
постављене тако да их возачи могу јасно видети са умерене удаљености. 
  
5.2. Позиција и број заставице мора бити означен на карти стазе, како би  јасно био 
означен правилан ред вожње према заставицама обавезног пролаза кроз препреку, као и 
пре и после маратон препреке. Додатно, листа која показује редослед вожње кроз 
обавезне пролазе у препрекама мора бити доступна возачима и службеним лицима. 

5.3. Стјуарди на терену морају забележити пролазак сваког такмичара кроз обавезне 
пролазе у препрекама, кроз заставице за показивање правца. Ако је било који обавезни 
пролаз промашен или се  кроз њега прошло погрешним редоследом или из погрешног 
смера, та чињеница се мора хитно пријавити члану судијског колегијума.  
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6. Корак  

6.1. Циљ етапе B не сме бити више од 300m удаљен од излаза из последње маратон 
препреке, сем ако технички делегат не одобри изузетак. Ако је последња препрека 
постављена до 300m пре циља, возач може да се заустави након  30m од излазне капије 
препреке да поправи неисправне или откопчане делове опреме, без санкционисања. 
Маркер за  30m мора да буде постављен на стази да би указао на ову тачки, ако је 
последња препрека на 300m од циља. 

6.2. Између последње препреке и циља, запрега се мора кретати искључиво у касу или 
ходу. Возач ће добити један казнени поен за сваких 5 секунди када се запрега не креће 
касом или ходом.  

 

Члан 106.  

Препреке у етапи B 

 

1. Број препрека 
1.1. Максимални број природних или вештачких препрека је 8 (осам), док је минималан 
број  5 (пет). 
 
2. Скице препрека 
2.1. Прецизне скице препрека, које приказују места обавезног пролаза, одвојиве елементу 
и улазне и излазне заставице, морају бити доступне возачима, званичницима екипа и 
такмичења, као и свим службеним лицима, пре првог прегледа стазе.  

3. Изглед и израда препреке 

3.1. Број сваке препреке мора бити јасно приказан на постаменту који подржава црвену 
заставицу на уласку. 

3.2. Улаз и излаз сваке препреке морају бити обележени црвеном и белом заставицом ( 
црвена са десне, а бела са леве стране) не мање од 20m од најближе, словом обележене 
обавезне капије, сем ако технички делегат не одобри изузетак. Након сваке препреке 
мора бити постављен знак који обележава 30m.  

3.3. Дужина стазе кроз препреку никад не сме бити дужа од 250m, по најкраћој исправно 
воженој путањи између улазних и излазних заставица/маркера. Дужина стазе кроз 
препреку може бити дужа од 250m ако технички делегат одобри изузетак у изузетним 
околностима. Путања кроз препреку ни у једној тачки не сме бити ужи од 2.5m.  

3.4. Препреке морају бити удаљене минимум 700m једна од друге, технички делегат може 
да одобри изузетак у посебним околностима. 

3.5. Препреке морају бити јасно означене и то оним редоследом којим такмичар треба да 
прође кроз њих. 

3.6. Препреке не смеју садржати елементе који би могли нанети штету или повредити 
коња. 

3.7. Вештачке препреке морају бити адекватно направљене и чврсто фиксиране, тако да 
се не могу померити, нити поломити током утакмице. 
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3.8. У случају да уређивач паркура, стазе као елемент препреке постави нешто што би, 
према мишљењу техничког делегата и/или Председника судијског колегијума могло 
уплашити коње, он мора да постави и алтернативан пролаз кроз дату препреку како се 
коњи не би уплашили. 

3.9. Ако је водени ров предвиђен за препреку, његова дубина не сме бити већа од 30cm. У 
природним воденим рововима технички делегат може допустити да максимална дубина 
буде до 50cm. Дно сваког воденог рова мора бити чврсто. Ако у неким тачкама дубина 
прелази 50cm, тада се у води мора поставити видљива сигурносна ограда која ће 
спречити одлазак коња у дубљу воду.  

3.10. Ако је постављена ограда за посетиоце, она мора бити постављена на не мање од 
20m од најближег елемента препреке, осим ако технички делегат не допусти изузетак у 
специфичник околностима. 

4. Обавезне капије / пролази 

4.1. Саставни део маратон препрека су обавезне капије/ пролази, обележене црвеним и 
белим словима од A до F, означавајући којим редоследом треба да буду вожене. 

4.2. Као алтернатива, максимално два слова могу да се користе два пута у једној 
препреци.  

4.3. Висина обавезник капија не сме бити мања од 1.30m. 

4.4. Минимална ширина обавезних капија не сме бити мања од 2.50m, као што је и током 
целе препреке.  

 

5. Покретни делови маратон препреке 

5.1. Уређивач паркура може изабрати било који тип покретних елемената, а најбољи 
избор су лоптице које се користе у вожњи прецизности кроз чуњеве. 

5.2. Покретни елементи у случају да се помере, не смеју сметати или проузроковати 
повреду коња или оштећење маратон возила. 

5.3. Држач покретног елемента – лоптице потребно је да буде стандардних димензија  45-
55mm олучић који носи лоптицу. Држач мора да буде довољно дубок да се лоптица не 
ослања о стуб. 

5.4. Укупан број покретних елемената не сме бити већи од 24.  

5.5. За рушење сваког покретног елемента препреке, такмичар ће бити санкционисан са 2 
(два) казнена поена. 

5.6. Покретни елемент је „жив“ све док није срушен или комплетно уништен. 

5.7. Ако возач или сувозач покушају да спрече рушење покретног елемента, такмичар ће 
бити санкционисан са 10 казнених поена. 

6. Препреке у комбинованом паркуру за маратон; 

6.1. Ширина између чуњева- примењује се следеће растојање: 
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Категорија Ширина чуњева 

Четворопрег 1,80 до 1,90m 

Двопрег 1,70 до 1,80m 

Једнопрег 1,50 до 1.60m 

 

6.2. Ширина капије за маратон препреке- примењују се следећа растојања:  

 

Категорија Ширина капије 

Четворопрег 3,50 до 4,00m 

Двопрег 3,50 до 4,00m 

Једнопрег 3,00 до 3,50m 

 
Члан 107.  

 
Инспекција терена 
1. Посета Техничког делегата  
1.1. Најкасније 5 (пет) дана пре такмичења у вожњи маратона, комплетан итинерер, 

укључујући све препреке, мора бити спреман за инспекцију и прихватање од стране 
техничког делегата. 

 
2. Састанак такмичара и службених лица 
 
2.1. Технички делегат или Председник судијског колегијума мора да одржи 

информативни састанак са члановима судијског колегијума и шефовима екипа, пре 
званичног отварања маратон стазе за разгледање. 

2.2. Стјуарди на стази, стјуарди на препрекама и мерачи времена такође морају имати 
организован информативни састанак са техничким делегатом или Председником 
судијског колегијума пре почетка маратона.  

2.3. Копије скица препрека и маратон стазе морају бити обезбеђени за све оне који их 
затраже на информативном састанку. Оне морају јасно да приказују сваку етапу 
маратона, позицију препрека и број и место заставице која показује обавезан правац, 
ознаке за сваки пређени километар, као и места у паркуру где је забрањено за 
моторна возила.  

2.4. Скице препрека морају бити обезбеђене за шефове екипа, такмичаре и службена лица 
током састанка такмичара и службених лица.  

2.5. Листа која показује редослед заставица обавезног пролаза и редослед препрека мора 
такође бити доступна.  

 
3. Разгледање маратон стазе од стране такмичара 
 
3.1. Најкасније 48 сати (или 24 сата ако је такмичење дводневно) пре старта првог 

такмичара у маратон вожњи, целокупна маратон стаза мора бити отворена 
такмичарима за разгледање, сем у случају непредвиђених околности, када 
организатор има опцију да за разгледање не отвори етапу А и прелаз ( односно 
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простор за обавезни одмор), а то може да учини само уз одобрење техничког 
делегата или Председника судијског колегијума. 

3.2. Технички делегат или Председник судијског колегијума може да ограничи 
разгледање и приступ појединим деловима маратон стазе. 

3.3. Маратон стаза је затворена за разгледање од тренутка када први такмичар стартује у 
етапи А. Препреке у етапи B могу бити отворене све док први такмичар не стартује у 
етапи B. 

3.4. Такмичари који користе моторна возила током разгледања маратон стазе морају се 
држати путева који су одређени од стране техничког делегата, односно судијског 
колегијума. 

3.5. Разгледање маратон препрека дозвољено је разгледати искључиво пешке. Забрањено 
је разгледати препреке из моторног возила или бициклом. Кршење овог правила 
судијски колегијум санкционисаће опоменом за први прекршај, односно жутим 
картоном упозорења за други прекршај. 

3.6. На локацији одржавања такмичења у маратон вожњи, такмичари несмеју возити 
запреге нити јахати кроз препреке, 30 дана пре такмичења.   

 
Члан 108.  

 
Времена 
1. Сатница 
1.1. Сатница која показује време старта етапе А, као и осталих етапа, укључујући и 

обавезан одмор, мора бити састављена од стране организационог одбора и 
достављена судијском колегијуму и техничком делегату. Сатница стартовања мора 
бити направљена тако да се лако може кориговати у случају непредвиђених 
околности. 

1.2. Сатница са почетком А етапе мора бити достављена такмичарима и мерачима 
времена на старту етапе А. Стартна листа мора бити достављена свим мерачима 
времена, стјуардима на стази, као и стјуартима код препрека.  

 
2. Време у етапама 
2.1. Дозвољено време по етапама се рачуна према просечној брзини одређеној за 

одређену етапу. 
2.2. Минимално време у А етапи је два минута краће од дозвољеног времена за ту етапу. 
2.3. Минимално време у B етапи је три минута краће од дозвољеног времена за ту етапу. 
2.4. Максимално дозвољено време за етапу А и прелаз је дозвољено време +20% . 

Максимално дозвољено време за етапу B је дупло дозвољено време за ту етапу. 
2.5. Такмичар који прекорачи максимално дозвољено време у било којој етапи биће 

елиминисан. 
 
3. Мерење времена  
3.1. Електронско мерење времена требало би да се користи за мерење времена такмичара 

у свакој етапи и кроз сваку препреку, када год је то могуће.  
3.2. Мерачи времена на почетку и крају сваке етапе морају да забележе почетак и крај 

мерења времена за сваког такмичара у евиденцији времена за етапу и да убележе то 
време на такмичарев Маратон зелени картон за време. 

 
4. Старт и циљ 
4.1. Такмичари треба да буду спремни за старт у етапи А најмање 10 минута пре њиховог 

предвиђеног времена за старт. 
4.2. Ако такмичар није спреман да стартује у етапи А у предвиђено време, мерач времена 

ће га стартовати у најраније расположиво време, а по својој процени и забележити 
стварно време старта такмичара и то ће пријавити ,техничком делегату и судијском 
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колегијуму, да би ти било што је пре могуће евидентирано у записник и објављено на 
семафору. Такмичар ће бити санкционисан са 0,25 казнених поена за сваку започету 
секунду разлике од свог предвиђеног времена за старт и стварног времена када је 
стартовао. А неће му бити дозвољено да стартује, мање од 2 (два) минута након 
старта следећег такмичара. Ако је до његовог кашњења у старту неке етапе дошло из 
организационих разлога, такмичар неће бити кажњен.   

4.3. Такмичари морају старт сваке етапе започети из стоја, са коњима иза стартне линије. 
Мерач времена сваком такмичару одбројава секунде до старта и даје знак такмичару 
када да крене. Уколико такмичар крене раније мерач времена ће га вратити на старт, 
такмичар ће стартовати поново. Зелени маратон картон времена ће бити 
преправљен. Ако такмичар не стане када је враћен на старт, може бити елиминисан, а 
о свему ће у најкраћем року бити обавештен судијски колегијум. 

4.4. Мерење времена у свакој етапи завршава се када нос коња прође кроз линију циља. 
Казнени поени у датој етапи се додељују све док цела запрега не пређе линију циља. 

 
5. Временске казне у етапама 
5.1. У свим етапама, такмичар ће бити кажњен са 0.25 казнених поена за сваку започету 

секунду преко дозвољеног времена за ту етапу. 
5.2. Такмичар који заврши етапу А и B у времену краћем од минималног времена, 

казниће се са 0.25 казнених поена за сваку секунду превременог завршетка етапе. 
 

 
Члан 109.  

 
Казнени поени у вожњи маратона  
1. Бич 
Бич , ако се користи, може га користити искључиво само возач. Непоштовање овог 
правила биће санкционисано са 20 казнених поена. 
2. Грешке у вожњи 
Ако такмичар не прође између заставица за показивање обавезног пролаза, који је на 
реду по редоследу, може да се врати на место грешке и прође кроз поменути обавезни 
пролаз, под условом да није још прошао кроз следећи обавезни пролаз или препреку. 
Такмичар ће бити елиминисан уколико не прође кроз обавезни пролаз или не прође 
препреке у етапи B назначеним редом. (Осим комбинација обавезних пролаза који се возе 
неколико пута, под различитим бројевима.) 
 
3. Одступање од путање 
3.1. Такмичари не смеју скретати са назначене путање у последњих 300m. Ако се 
такмичар заустави, кружи или иде у цик-цак или скрене са путање на било који други 
начин, за сваку појединачну ситуацију биће кажњен са 10 казнених поена.  
3.2. Изузетак : погледај члан 105.6. овог Правилника  
 
4. Некоректан корак 
Ако би један или више коња прешао/ло у галоп унутар 300m пре циља и то не исправи у 
року од 5 секунди, возач ће добити један казнени поен за сваки такав случај. Ако се галоп 
не прекине, такмичар ће на сваких 5 (пет) навршених секунди трајања кршења исправног 
корака  добити по 1 (један) казнени поен.    
 
5. Силажење са возила 
5.1. Током етапе B, возачима и сувозачима није дозвољено да силазе са возила осим ако 
возило стоји. Уколико је запрега у покрету, свако силажење сувозача биће санкционисано 
са 5 (пет) казнених поена, силазак возача са 20 казнених поена.  
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5.2. Током проласка кроз линију старта и циља, као и током проласка кроз заставице за 
означавање обавезног правца, возач и сувозач/и морају бити на возилу. За 
неппоштовање овог правила возач ће бити санкционисан са 5 (пет) казнених поена за 
силазак сувозача, а са 20 (двадесет) казнених поена за свој силазак, у свакој појединачној 
ситуацији.  
 
6. Заустављање  
6.1. Такмичару је дозвољено да се заустави ради поправке возила или опреме коња у 
ситуацијама које су ван његове контроле и то само у случају да такмичар не вози кроз 
маратон препреку у етапи B. У овим случајевима возач је изложен губљењу времена, али 
му се не додељују казнени поени.  
6.2. Такмичар ће за сваких започетих 10 секунди добити по 1 (један) казнени поен, 
уколико се у етапи  B заустави без разлога. 
6.3.  Ако је последња препрека постављена на 300m пре циља, такмичару је дозвољено да 
се заустави и изврши неопходне поправке опреме или маратон возила без 
санкционисања, докле год је у прописаном простору  од 30m од излазне капије последње 
препреке.(погледај члан 109.7.1.) Заустављање из било код другог разлога између задње 
препреке или знака за 300m до циља, што год је ближе циљу етапе B , возач ће бити 
санкционисан са 10 (десет) казнених поена за сваки појединачни случај. 
 
7. Оштећено маратон возило/ опрема 
7.1. На циљу етапе B, изгубљене или откопчане штранге, кајаси, кајишеви повлаче 10 
(десет) казнених поена за сваки појединачни случај. 
7.2. На циљу етапе B, сломљена или откопчана руда, ждребчаник или жвала, повлаче 
елиминацију. 
7.3. Маратон возила морају проћи кроз циљ етапе B, са одређеним бројем точкова, вучена 
бројем коња одређеним за дату категорију. Мањак наведеног за последицу ће имати 
елиминацију такмичара. Покидане или изгубљене гуме су допуштене без санкције. 
7.4. Ако се возило преврне ( на стази или у препреци) возач не може да настави вожњу 
маратона,а санкција је елиминација.  

Члан 110.  

Казнени бодови у маратон препрекама  

1. Темпо у препрекама 

1.1. Возач може да се креће било којим темпом у препрекама. 

2.Грешке у вожњи кроз маратон препреку: 

2.1. Такмичар започиње вожњу кроз препреку, а да предходно није прошао кроз 
заставице на уласку у препреку или кроз заставице на изласку из препреке. У случају да 
такмичар не исправи грешку, биће елиминисан. 

2.2. Обавезне капије у некој препреци постају „слободне“ оног тренутка када такмичар 
прође кроз њих у исправном смеру и по исправном редоследу. Након што капија постане 
„слободна“ , такмичар може поново да провезе исту капију у било ком смеру колико год 
пута жели ( нпр.такмичар мора да прође кроз капију А у исправном смеру пре проласка 
кроз капију B. А је сада „слободна“ и кроз њу може проћи поново у било ком правцу, 
онолико пута колико жели, ово важи за сваку наредну капију која постане слободна). 

2.3. Такмичар који прође кроз обавезну капију, погрешним редоследом или у погрешном 
смеру пре него што таква капија постане „слободна“, грешку не исправи пре него што 
прође кроз заставице на излазу биће елиминисан.  
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2.4. Да би исправио горе описане грешке, такмичар мора да се врати и да прође у 
исправном смеру кроз обавезну капију коју је промашио, пре него што настави ка 
следећој по правилном редоследу. На пример, такмичар провезе кроз обавезне капије А и 
B, затим прође кроз D ( прескочивши C ). Да би исправио ову грешку, такмичар се мора 
вратити и прво проћи кроз обавезну капију C. Остале капије су неутралисане, док он не 
провезе капију C. За сваку исправљену грешку такмичар ће бити санкционисан са 20 
казнених поена.   

 

2.5. Ако такмичар прође између заставица на излазу из неке препреке, а да предходно 
није прошао кроз све обавезне капије по правилном редоследу, биће елиминисан.  

2.6. Не сматра се да је такмичар прошао кроз обавезну капију неке препреке, све док 
целокупна запрега не прође између маркера који означавају обавезну капију.  

 

3. Силажење са маратон возила 

3.1. Сваки пут када један или оба сувозача спусте обе ноге на земљу приликом проласка 
кроз неку препреку, такмичар ће бити санкционисан са 5 (пет) казнених поена.  

3.2. Када сувозач/и сиђу са возила, они се не морају враћати нити пратити такмичара ни 
кроз једну обавезну капију у остатку препреке. Сувозачи не морају бити на возилу док 
такмичар завршава пролазак кроз препреку. Они се морају вратити на возило одмах ( 
између циља сваке препреке и прописаних 30 метара) изван препреке. Пропуст да то 
ураде, за последицу ће имати 5 казнених поена по случају.   

3.3. Сваки пут када возач сиђе са маратон возила у препреци, биће санкционисан са 20 
казнених поена. Он мора бити на возилу када оно напушта препреку.  

3.4. У случају било ког инцидента ( нпр. Ако је коњ пребацио ногу преко штранге, руде, 
ждребчаника) сувозач мора сићи да реши проблем ( забрањено је пењање преко коња 
или руде). За непоштовање ове одредбе санкција је  20 казнених поена. 

3.5. Такмичар или сувозач/и смеју да спусте само једну ногу на неки део препреке и тада 
неће бити санкционисани. Непоштовање ове одредбе биће санкционисано са 5 казнених 
поена.  

3.6. Сувозачу је дозвољено да помогне возачу, водећи коње кроз препреку држећи их за 
крај кајаса. Возач ће у овој ситуацији добити укупно 25 казнених поена. Погледати 
чланове 91.3. и 114. овог Правилника.    

3.7.Сувозач мора да буде на возилу приликом уласка возача у сваку препреку на 
маратону. Непоштовање ове одредбе биће санкционисано са 5 казнених поена.  

4.Испрезање 

4.1. Намерно испрезање једног или више коња и њихово вођење кроз било који део 
препреке, биће санкциониосано елиминацијом. 

5. Елиминациј у некој препреци  

5.1. Одлука о томе да ли је неки возач елиминисан у некој препреци, искључиво је 
надлежност ,судијског колегијума.  

6. Добробит коња 
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6.1. Возачева дужност и одговорност је да одмах заустави запрегу и да сувозач/и сиђу, 
када год коњ пребаци ногу преко руде, штранге, ждребчаника. Када рудни коњ/и 
пребаци ногу преко  рудног кајиша или штранги предњих коња ( у четворопрегу) или 
када коњ лежи немајући жељу да устане. Такође возач се мора зауставити када му је то 
наређено од стране ,судијског колегијума или стјуарда, да би се извршиле неопходне 
поправке. Међутим откопчана штранга или рудни кајиш не захтевају поправку унутар 
препреке. Време наставља да тече. 
6.2. Пропуштање да се заустави и да сувозач/и сиђе да реши проблем пре напуштања 
препреке биће санкционисан елиминацијом. 
6.3. Возачева је дужност и одговорност да се одмах заустави и да сувозач или сувозачи 
сиђу, када год коњ пребаци ногу преко штранге. Такође , возач се мора зауставити када 
му је то наређено од стране члана судијског колегијума или стјуарда, да би се 
извршила неопходна поправка. Пропуштање да се заустави и да сувозач сиђе да реши 
проблем, пре напуштања неке препреке довеше до санкције од 30 казнених поена. 
Време наставља да тече. 
 
7. Мерење времена 
7.1. Такмичару се мери време од тренутка када нос коња прође кроз заставице на 
уласку у препреку, па до момента када нос коња прође кроз заставице на изласку из 
препреке. Казнени поени могу се добити све док цела запрега не напусти заставице на 
излазу. 
7.2. За мерење времена такмичарима кроз препреке, ако је могуће најбоље је корисити 
електронско мерење времена.  
7.3. Ограничење времена за возача у препреци је пет минута. Ако возач не заврши 
вожњу кроз целу препреку и не прође кроз заставице на изласку из препреке у 
дозвољеном времену, стјуарт на препреци ће два пута звиждати, указујући возачу да је 
дозвољено време истекло. Возач тада мора напустити препреку што је брже могуће 
(ако је неопходно уз асистенцију) и не сме наставити такмичење. 
7.4. Време које је возач утрошио да провезе препреку бележи се у стотинкама секунде, 
било да се мери мануелно или електронски. 
7.5. Нема заокруживања времена нити претварања у казнене поене за појединачне 
препреке. 
 
8. Задржавање 
8.1. Ако возач стигне до препреке, а претходн и такмичар је још није савладао, или 
препрека није спремна за вожњу, возач ће бити задржан на неком месту на стази, 
приближно 50m од улазних заставица. 
8.2. Један од стјуарта на препрекама треба да заустави возача на одређеном месту и 
укључи мерење времена током задржавања. Непосредно када предходни такмичар 
напусти препреку, стјуарт на препреци ће га информисати о времену када ће поново 
стартовати као и о времену задржавања. То време је изражено у целим или 
половинама минута.  
 
9. Видео снимак препреке 
9.1. На свим такмичењима је препоручљиво сачинити видео снимак сваке препреке. 
 

Члан 111.  

Судије 

1. Позиција судија  
1.1. Један судија мора да буде присутан током обавезног одмора пре етапе B. Тај судија у 
сарадњи са ветеринарским делегатом, одлучује да ли су коњи способни да наставе 
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такмичење. Један судија мора надгледати мерење возила и исправност опреме коња. 
Погледај чланове 83. и 86 овог Правилника.  
1.2. Члан судијског колегијума мора бити на крају етапе B да надгледа преглед возила, 
опреме и Маратон временског картона и када је то предвиђено да надгледа мерење 
тежине возила. Такмичар, чије је возило испод дозвољене тежине, биће елиминисан. ( 
погледај члан 114.) 
1.3. Председник судијског колегијума одредиће позиције осталих чланова судијског 
колегијума.  
 

Члан 112.  

Службена лица 

1. Стјуарди на стази  
1.1. Стјуарди на стази су распоређени дуж маратон стазе од стране техничког делегата 
како би могли да надгледају најкритичније тачке заставице обавезног пролаза.  

1.2. Морају имати свој примерак стартне листе свих такмичара, заједно са примерком 
инструкција и листом извештаја стјуарта на стази и контролни лист.  

1.3. Стјуарди на стази морају пријавити, Председнику судијског колегијума сваки 
инцидент, за који такмичар може бити кажњен и све остале информације периодично 
судијском колегијуму и на крају њихове дужности. 

1.4. Стјуарди на стази не могу елиминисати или санкционисати тамкичара. Судијски 
колегијум је одговоран за правилно санкционисање.    

1.5. После утакмице стјуарди морају остати доступни ,судијском колегијуму  у 
канцеларији секретара такмичења, све док их Председник судијског колегијума не 
распусти. 

  

2. Мерачи времена 

2.1. Сваки мерач времена мора имати своју штоперицу, са дисплејем који показије и 
дневно време ( тачно време). Инструкције за употребу штоперице даје технички делгат 
или шеф мерилаца времена. Технички делегат или његов помоћник су одговорни да 
мериоци времена ускладе своје часовнике на свим штоперицама датим службеним 
лицима.  

2.2. На старту сваке етапе обавезан је по један мерилац времена који мора имати време 
стартовања сваког такмичара и мора бити сигуран да је пре почетка етапе А сваком 
такмичару дао Маратонски картон времена – Зелени картон.  

2.3. Сви остали мериоци времена на старту и циљу сваке етапе морају имати време 
стартовања сваког такмичара.  

2.4. Мериоци времена морају измерити време када је такмичар почео, а када завршио 
етапу у оквиру које они мере време и да временски резултат упишу у возачеву 
Маратонски временски картон Зелени картон , као и у „Запис времена у етапи“. 

2.5. Коњи морају стартовати из стоја са носем иза линије старта. 

2.6. Време завршетка сваке етапе се мери у тренутку када нос коња прође кроз линију 
циља, а етапа је завршена када задња осовина маратонског возила пређе линију циља.  
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2.7. По завршетку такмичења мериоци времена морају остати окупљени у канцеларији 
Секретара такмичења док Председник судијског колегијума неодобри њихово 
распуштање. 

3. Стјуарди код препрека  

3.1. Код сваке маратон препреке мора бити постављен по један стјуарт. Сваки стјуард 
мора имати најмање два помоћника. Стјуард мора код себе имати пиштаљку, а и он и 
његови помоћници морају имати штоперице и бити инструисани како да их користе, од 
стране техничког делегата  или његовог помоћника. За сваког такмичара морају да мере 
време проласка кроз препреку на стоти део секунде.  

3.2. Стјуарди код препрека морају имати редослед стартовања свих такмичара и довољно 
примерака „формулара резултата“ са скицом препреке коју контролишу, како би 
убележили време сваког возача и обавезни су да скицирају путању сваког возача кроз 
њихову препреку на посебној скици.  

3.3. У случају неправилног редоследа проласка, скица путање мора бити додата 
записнику. 

3.4. Стјуарди препрека морају пријавити сваки инцидент, судијском колегијуму у 
најкраћем року од момента догађаја. 

3.5. По завршетку такмичења стјуарди морају остати окупљени у канцеларији Секретара 
такмичења све док Председник судијског колегијума не одобри њихово распуштање. 

 
Члан 113.  

Пласман 

1. Прерачунавање времена у казнене поене 
1.1. Време за које такмичар провезе маратон препреку, изражено у стотим деловима 
секунде и свако прекорачење времена по етапама изражено у секундама, биће сабрано и 
помножено са коефицијентом 0.25. Време испод минимално дозвољеног у етапама А и B 
биће помножено са коефицијентом 0.25. Време се не заокружује. На овако сабране поене 
за прекорачење времена додају се казнени поени добијени у за вожњу маратона и тако се 
добија финални скор за сваког такмичара у вожњи маратона, који се заокружују на две 
децимале. 
1.2. За такмичаре који су елиминисани или одустали, погледај члан 68. овог Правилника. 
1.3. Такмичар који има најмањи број казнених поена је победник вожње маратона.  
1.4. У случају једнаког броја поена, такмичари ће се једнако пласирати , делећи позицију.  
 

 

Члан 114. Резиме казнених поена у маратон вожњи и комбинованом маратону 

Такмичари подлежу следећим санкцијама у Маратону: 

Опис грешке Члан 
Правилника 

Казнени поени / 
врста казне 

Ношење шортса возач или сувозач 75.2.2.1 10 казнених 
поена по особи 

Неношење кациге или заштитног прслука 75.2.2.2 1.Жути картон 
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упозорења 

Елиминација 

Завршетак етапе B са мањим бројем коња од 
прописаног 

77 Дисквалифика
ција 

Возило без кочница 83.1. Елиминација 

Прекршај правила о рекламирању 87.2. Жути картон 
упозорења 

Замена сувозача 89.2.7. Елиминациј  

Сувозач рукује кајасима, бичем или кочницом док се 
запрега креће 

89.2.5 20 казнених 
поена 

Особа привезана за возило 89.2.6. Елиминација 

Недозвољена туђа помоћ 91.2.2. Елиминација 

Сувозач води коња кроз препреку 91.3. 25 казнених 
поена 

Погрешан темпо 105.6.2. 1 казнени поен 
на сваких 5 
секунди  

Рушење покретног елемента 106.5.5. 2 поена по 
елементу 

Спречавање пада покретног елемента  106.5.7. 10 казнених 
поена 

Моторно возило или бицикл у препреци 

Први случај 

Други случај 

107.3.5.  

 

Опомена 

Жути картон 
упозорења 

Возило мање тежине од прописане на крају B етапе 
или мање ширине на старту B етапе 

83.3. 

111.1. 

Елиминација 

Укупно време веће од дозвољеног времена у свим 
етапама 

108.5.1 0.25 
поена/секунди 

Укупно време мање од минималног времена у етапама 
А и B 

108.5.2. 0.25 
поена/секунди 

Укупно време у препрекама  113. 0.25 
поена/секунди 

Возач пропусти да се заустави на захтев 108.4.3. Елиминација 
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Возач није спреман за старт у етапи А 108.4.2. 0.25 
поена/секунди  

Непоштовање одредби о употреби бича 109. 20 казнених 
поена 

Свако одступање од стазе након последње препреке 109.3. 10 казнених 
поена 

Сувозачи нису на возилу приликом проласка кроз 
обавезне капије, старт и циљ сваке етапе за сваки 
случај појединачно 

109.5. 5 казнених 
поена 

Сувозачи силазе у току вожње у етапи B  109.5. 5 казнених 
поена 

Силажење возача у току вожње у етапи B 109.5. 20 казнених 
поена 

Завршетак етапе B уз изгубљене или откопчане: 
рудни каиш, штранге, кајасе-сваки појединачни 
случај 

109.7. 10 казнених 
поена 

Пропуштање да прође кроз обавезни пролаз и капију у 
исправном смеру и по редоследу 

110.2. Елиминација 

Завршетак етапе B без точка 109.7 Елиминација 

Завршетак етапе B са сломљеном рудом  109.7. Елиминација 

Пропуст проласка кроз улазне заставице неке 
препреке 

110.2. Елиминација 

Сувозач/и нису на возилу током проласка кроз старт 
неке препреке 

110.3.7 5 казнених 
поена 

Непролазак кроз циљне заставице неке препреке у 
року од 5 минута (од уласка у препреку) 

110.7.3. Елиминација 

За исправку сваке грешке приликом вожње у 
препреци 

110.2. 20 казнених 
поена  

Пролазак кроз излазне заставице пре завршетка 
вожње препреке 

110.2. Елиминација 

Силазак сувозача унутар препреке, сваки случај  110.3. 5 казнених 
поена 

Силажење возача са возила унутар препреке 110.3. 20 казнених 
поена 

Обе ноге на елементу неке препреке 110.3. 5 казнених 
поена 

Сувозач се пење/силази са возила преко руде и коња у 
некој препреци  

110.3. 20 казнених 
поена 
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Испрезање и вођење коња кроз препреку 110.4. Елиминација  

Пропуштање заустављања ако коњ пребаци ногу 
преко руде , рудног каиша или ждребчаника 

110.6. Елиминација 

Пропуштање заустављања ако је нога коња преко 
штранге предњих коња 

110.6. Елиминација 

Превртање возила 109.7.4. Елиминација 

Прекорачење ограниченог времена у препреци  110.7.3 Елиминација 

Коњ/и нису способни за наставак такмичења , у 
одморишту  

111.1 Елиминација 

Прекорачење максимално дозвољеног времена у свим 
етапама 

113.1.1 Елиминација  

 

КОМБИНОВАНО 
Опис грешке Члан 

Правилника 
Казнени поени / 
врста казне 

Рушење једне или обе лоптице у појединачној 
препреци 

120.2.5 3 казнена 
поена 

Обарање неког елемента у препреци Маратонског 
типа 

 3 Казнена 
поена 

Грешка у паркуру: обарање неког дела препреке пре 
проласка кроз њу уз знак звона од стране 
Председника Судијског колегијума и поправљање 
препреке 

120.3.4 3 казнена 
поена + 10 
секунди на 
време 

Погрешан пролазак кроз препреку маратонског типа 
(уз исправку грешке) 

110.2 20 казнених 
поена 

Погрешан пролазак кроз препреку маратонског типа ( 
неисправљена грешка) 

110.2 Елиминација  

Сувозач рукује кајасима, бичем или кочницом , када 
возило не стоји 

89.2.5 20 казнених 
поена 

Сувозач/и силазе први и други пут (време није 
заустављено) 

Посебна 
правила за 
комбиновану 

5 казнених 
поена за сваки 
пут 

Силазак возача Посебна 
правила за 
комбиновану 

20 казнених 
поена 

Сувозач/и или возач силази/е  трећи пут Посебна 
правила за 
комбиновану 

Елиминација 

Прва и друга непослушност Посебна 
правила за 
комбиновану 

Нема казне 

Трећа непослушност Посебна 
правила за 
комбиновану 

Елиминација 

Ако се кајаси, рудни каип или штранга откаче или 
покидају, или коњ/и пребаце ногу преко руде, рудног 
кајиша или штранге, Председник судијског 
колегијума ће се огласити звоном зауставити запрегу 
и сувозач мора да сиђе да реши проблем (време је 
заустављено) 

109.7 
110.6 

5 казнених 
поена за 
силазак 
сувозача 
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Пропуст возача да се заустави после поновљеног 
знака звоном 

120.3.5 Елиминација 

Обарање било ког дела чуња препреке, након 
проласка кроз њу 

120.3.3 3 казнена 
поена 

Вожња без заштитне кациге или заштитног прслука 
возач или сувозач 

75.2 Елиминација 

Грешка у проласку кроз појединачну препреку 
(редослед или правац) 

120.3.2 Елиминација 

Возило без кочнице 83.1.1 Елиминација 
Пропуст проласка кроз заставице старта или циља 120.2.4 Елиминација 
Превртање возила 109.7.4 

120.2.10 
Елиминација 

Недозвољена помоћ других 91.5 Елиминација 
Пролазак кроз циљ без сувозача на возилу 109.5 Елиминација 

 
 
 

XXIX ВОЖЊА ПРЕЦИЗНОСТИ КРОЗ ЧУЊЕВЕ 

 

Члан 115.  

Опште 

Сврха утакмице „C“ вожња прецизности кроз чуњеве је испит способности, послушности 
и гипкости коња, као и вештине и стручности такмичара. 

Члан 116.  

Такмичења 

1. Утакмица на бодове ће се користити у такмичењима у вожњи прецизности кроз 
чуњеве. 
1.1. Утакмица на бодове се своди на основу казнених поена у паркуру са капијама које су 
срушене и за прекорачење дозвољеног времена. Резултати ће се користити за коначни 
пласман у свим такмичењима.  
1.2. Може бити одржан бараж за све возаче без казнених поена или са једнаким бројем 
поена (ако нема возача који су без грешке возили) да се одлучи о победнику вожње 
прецизности између чуњева. 
 
2. Утакмица на време 
2.1. Утакмица на време се спроводи на основу времена  израженог у секундама за које  
такмичари заврше вожњу, а с евентуалним казненим поенима за грешке који се 
претварају у казнене секунде. Утакмица на време се вози као завршна вожња. 
 
3. Утакмица у две фазе 
3.1. Резултат прве фазе употребљава се искључиво за коначан резултат за такмичење 
комбиноване вожње. 
 
4. Утакмица са победничком рундом 
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4.1. Ова утакмица се вози у једној рунди у зависности од поена и времена, који се рачунају 
за финални редослед запрежног такмичења, а победничка рунда за одлуку о редоследу у 
вожњи прецизности кроз чуњеве.    
 

Члан 117.  

Паркур  

1. Постављање и мерење паркура 
1.1. Уређивач паркура је одговоран, а под надзором Техничког делегата, за постављање и 
обележавање паркура, постављање капија и мерење паркура. Председник Судијског 
колегијума мора да провери да ли је дужина паркура тачно измерена. 
1.2. Арена не би требала да буде мања од 70m x 120m или нека друга адекватна арена. 
Ако то није могуће, број капија се мора у складу са тиме и смањити. Осима када то одобри 
Технички делегат. 
1.3. Старт и циљ не могу бити удаљене више од 40m или мање од 20m од прве односно 
задње капије. 
1.4. Број капија не може бити већи од 20, сем у узрастној категорији деца где број капија 
не може прећи 15 капија.(члан 124.овог Правилника). 
1.5. Дужина паркура треба да буде између 500m и 800m, а за децу може бити краћи.  
1.6. Паркур треба да је дизајниран тако да такмичар може одржати брзину кроз највећи 
део паркура. Одређене капије и комбинације истих ће неизбежно успоравати вожњу, али 
такво постављање мора бити ограничено на мали део паркура. 
1.7. Све капије морају бити видљиве из судијске трибине. 
1.8. Председник судијског колегијума море прегледати  паркур да би га проверио, пре 
почетка такмичења. Паркур (итинере) је стаза коју возач треба да следи, од проласка 
кроз старт у правилном смеру, па све до циља. Дужина мора бити измерена тачно, 
узимајући у обзир нарочито скретања, следећи нормалне кретње коња. Та нормална 
линија пролази кроз средину капија. 
 

Члан 118.  

Капије 

 

1. Чуњеви 
1.1. Чуњеви који чине једну капију морају бити најмање 30cm висине и направљени од 
неломивог пластичног материјала. Лоптица од сличног материјала се мора поставити у 
удубљење на врх чуња, тако да падне само ако је чуњ дотакнут. 
1.2. Све капије које се састоје од једног пара чуњева или два пара чуњева (оксер)  ће 
чинити појединачну капију. 
1.3. Капија се састоји од : чуња, црвеног и белог маркера, бројева и слова.  
1.4. Позиција једног или пара чуњева мора бити означена на тлу тако да се задржи 
константна позиција капије током утакмице. Где је могуће, требало би исцртати линију, 
као сигурност да је други чуњ постављен под коректним углом. 
1.5. Капије које имају као последицу заустављање коња -нису дозвољене. 
1.6. Оксер ( појединачна препрека) се састоји од два пара чуњева који су постављени у 
правој линији. Растојање између првог и другог пара чуњева је између 1,5 и 3 метра, по 
слободном избору уређивача паркура. Оксер се сматра једном препреком и максималан 
број казнених поена за рушење све четири лоптице је 3 казнена поена. Поред првог пара 
чуњева постављен је број капије и маркери-заставице црвене и беле боје, такође и други 
пар чуњева је обележен заставицама црвене и беле боје.  
1.6.1 У паркуру може бити постављено максимално пет оксера.  
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2. Вишеструке препреке 
2.1. Вишеструке препреке (комбинације) морају бити у складу са правилима уређивања, 
како затворене тако и отворене. (погледати у анексима) 
2.2. Одступање од дизајна или нови дизајн, морају бити одобрени од FEI  Возачког 
одбора и назначене у Пропозицијама такмичања. 
2.3. Комбинације затворених препрека могу бити изграђене од маркера или 
хоризонталних пречки издигнутих на најмање 40cm, а највише 60cm висине. 
2.4. Свака група чуњева или елемената, мора бити јасно одвојена и повезана са неким 
одељком сложених капија (комбинација). 
2.5. Сложене затворене капије (комбинације), за разлику од „серпентине“, „цик-цак“ 
„двоструке кутије“, „двоструког U“ или „таласа“ не могу се састојати од више од 3 пара 
чуњева или рушивих елемената.  
2.6. За разлику од серпентине, цик-цак, двоструке кутије, таласа и двоструког У, сложене 
затворене капије не могу бити дуже од 30m измерених дуж централне линије кроз 
капије. 
2.7. Ни у једном паркуру није дозвољено поставити више од три вишеструке затворене 
препреке. 
2.8. У сложеним капијама такмичари могу добити највише 6 казнених поена у дуплој 
препреци А и B, 9 казнених у трострукој  A,B и C и 12 казнених поена у серпентини, цик-
цак, двострукој кутији, таласу или двоструком У A,B,C и D по вожњи, плус казнени понеи 
за поновно постављање, као и поени за непослушност. 
2.9. Комбинације препрека се могу користити у баражима ( погледај члан 122- Бараж и 
члан 126 укупан резултат). 
 
3. Серпентине, цик-цак, дупла кутиј, дупло У и талас 

3.1. Серпентина се састоји од по не више од 4 чуња у равној линији, гледајући 
неизменично у смеровима означеним словима A, B, C, и D( погледај Анексе). 

3.2. Цик-цак се састоји од највише четири пара чуњева, са наизменичним левим и десним 
чуњевима у равној линији. Сви централни чуњеви морају бити постављени у правој 
линији, било с предњег, средњег или задњег чуња. 

3.3. Дупла кутија, дупло У и талас су описани и илустровани у Анексима. 

4. Водени ров и мост 

4.1. Ако паркур садржи водени ров и мост, они морају бити наведени у пропозицијама 
такмичења. 

4.2. Водени ров мора бити најмање 3m широк, а дубок између 20cm и 40cm са закошеним 
ивицама. Мора се поставити пар чуњева на почетку ( заставица А) и на крају (заставица 
Б) са  размаком између чуњева од 2m. 

4.3. Обарање лоптице било на А или В ће бити санкционисано са 3 казнена поена, за сваки 
пар чуњева.  

Дозвољени су дрвени мостови или мостови сличне конструкције, коју је одобрио техички 
делегат, с крилима, на улазу с површином моста не вишом од 20cm изнад тла и 
дозвољеном одговарајућом корисном површином од 3m ширине и највећом дужином од 
10m, са оградом са стране или бочним страницама, које су изузетно важне. Технички 
делегат може одобрити и изузетак, ако је мост сачињен од сталне чврсте конструкције са 
јаким бочним странама. На улазу мора бити пар чуњева А и на излазу такође В, са 
чуњевима размака бар 2m. 
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5. Заставице-маркери 

5.1. Свака капија је означена паром заставица-маркера, црвена на десној и бела на левој 
страни, у смеру којим такмичар пролази кроз капију. Смештене су на не више од 15cm ван 
елемената који чине појединачну или сложену капију. 

5.2. Ако цела запрега ( коњи и дресурно возило) не успу да прођу између заставица, то ће 
се сматрати непослушношћу, а ако је било који елемент капије срушен, Председник 
Судијског колегијума ће позвонити и зауставити време док се капија поново не постави, а 
такмичар онда мора поново да покуша да је савлада.  

5.3. Места скретања, декорација или препреке, морају бити постављене у паркур пре 
његовог званичног разгледања, али током утакмице се не додељују казнени поени,а ко их 
такмичар додирне, помери или сруши.   

5.4. Све капије паркура морају бити обележене по редоследу којим треба такмичар да 
прође кроз њих. Број сваке капије мора се налазити на плочи-маркеру, постављеној на 
улазу у сваку појединачну капију или вишеструку капију. 

5.5. Сваки поједини део затворених сложених капија (Л,У кутија) мора бити јасно означен 
у различитим бојама, како је наведено у Анексима. Цела запрега мора проћи изеђу ових 
маркера ( заставица) по тачном абецедном реду. 

5.6. Црвене и беле заставице-маркери и таблице са бројевима и словима, могу се 
комбиновати, тако да се бројеви и слова могу наћи на истом месту где и црвене и беле 
заставице-маркери или могу бити постављене на одвојене таблице или дискове. Ако је 
могуће бројеве капија треба поставити да буду видљиви такмичарима, чим напусте 
претходну капију. 

 

6. План паркура 

6.1. Најмање један ипо сат пре почетка утакмице, за сваку утакмкицу, план паркура 
потписан од стране уређивача паркура и Председника Судијског колегијума, мора бити 
доступан такмичарима и постављен у падок, да би им била позната дужина паркура, 
одређена брзина у метрима по минуту, као и дозвољено време за вожњу. Ако дозвољено 
време треба да исправи Судијски колегијум, ту чињеницу мора објавити коментатор 
такмичења. 

 

7.Разгледање паркура 
7.1. Паркур мора бити отворен за разгледање бар један ипо сат пре почетка утакмице. 
Само је такмичарима, шефовима екипа и тренерима дозвољено да разгледају паркур 
прешице и морају бити прописно одевени. Приликом разгледања паркура, није 
дозвољена употреба уређаја за мерење дужине итинерера. За прекршај и неовлашћено 
дирање елемената паркура, биће изречена опомена, а за поновљени прекршај Жути 
картон упозорења од стране Председника судијског колегијума. 
7.2. Само уређивач паркура и његово особље могу преуређивати или радити на било ком 
делу паркура. Ако такмичар или члан његовог тима неовлашћено мења паркур на било 
који начин, такмичар ће бити дисквалификован. 

Члан 119.  
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1. Појединачне капије и отворене вишеструке препреке 

Такмичарске 
категорије 

Брзина у 
м/мин 

Размак 
између 
чуњева 

Серпентине Цик-Цак  Талас  Дистанца 
између 
капија  

Четворопрег 240 190cm* 10-12m 11-13m 10-12m 15m 

Двопрег 250 170cm 6-8m 10-12m 8-10m 12m 

Једнопрег 250 160cm 6-8m 10-12m 8-10m 12m 

Двопрег-
деца 

230 170 6-8 10-12 8-10 12 

* У случају да су дресурни фијакери у категорији четворопрега ширине газа задњих 
точкова 148cm, тада ће размак између чуњева бити 180cm. 

1.1. Димензије затворених вишеструких препрека погледај у Додатку. 

1.2. Смањење ширине : размак између чуњева код две или максимално пет појединачних 
капија може бити смањена до 5. Такве капије ће бити обележене различито од осталих ( 
боја чуњева)  

1.3. Алтернативне опције (могућности): За максимално две појединачне капије могу бити 
понуђене алтернативне капије (погледај додатак). 

1.4. У изузетним околностима у интересу сигурности, судијски колегијум, консултујући 
Уређивача паркура и Техничког делегата, може смањити предвиђену брзину. 

1.5. За бараж и победничку рунду: ширина капија може бити смањена за до 10cm , по 
дискреционом праву судијског колегијума уз пристанак Уређивача паркура и техничког 
делегата. 

 

Члан 120.  

Суђење такмичења у вожњи прецизности кроз чуњеве 

1. Почетак такмичења 
1.1. Технички делегат ће обавестити Председника Судијског колегијума, чим паркур буде 
спреман. Председник ће дати знак за почетак такмичења. 
1.2. Када је утакмица почела, само Председник Судијског колегијума, консултујући 
Уређивача паркура и Техничког делегата ( ако је присутан) у случају да се покаже да 
постоји знатно прекорачење времена, може саопштити да је направљена значајна грешка 
у мерењу дужине паркура. То може бити учињено најкасније по завршетку вожње трећег 
такмичара, који је завршио вожњу у паркуру без непослушности или других прекида, под 
условом да је стартовао пре истека предвиђених 45 секунди, а такође и пре него што је 
четврти такмичар стартовао. У том случају, судијски колегијум може да повећа 
дозвољено времен за вожњу утакмице. Ако је време продужено резултати такмичара који 
пре тога завршили паркур, биће прерачунати у складу са новим дозвољеним временом. 
1.3. Иако се повећа дозвољено време, оно никада  не сме прекорачити време у односу на 
максималну дужину паркура.  
 
2. Казнени поени 
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2.1. Ако је такмичар ушао у паркур и добио знак за старт, па је почело негативно 
одбројавање и такмичар не пређе линију старта у року од 45 секунди од момента 
добијања знака за старт, његово време ће почети да тече. 

2.2. Ако такмичар не уђе у арену, а паркур је спреман, Председник судијског колегијума ће 
дати знак звоном, означавајући старт такмичара. Ако тај такмичар не уђе у арену у току 
45 секунди од знака датог звоном, звоно ће се поново огласити, што ће значити да је 
такмичар елиминисан.  

2.3. Такмичар који стартује и прође кроз неку капију, пре него што је добио знак за старт, 
биће санкционисан са 10 казнених поена и мора ће поново да стартује на правилан 
начин. 

2.4. Линија старта и циља се закључава за пролазак од тренутка када такмичар прође 
кроз старт, па све до проласка кроз последњу капију. У случају да такмичар не прође кроз 
старт, а прође кроз прву капију биће елиминисан, исто ће се десити и у случају да не 
прође кроз линију циља, а да то не исправи. 

2.5. Пад једне или обе лоптице на појединачној капији, санкционисаће се са 3 казнена 
поена, као и њихов пад и пад било ког елемента вишеструке капије, по 3 казнена поена за 
сваки елемент. 

2.6. Пад лоптице било на А или В на воденом рову или мосту донеће по три казнена поена 
за сваки пар чуњева.  

2.7. Између старта и циља, сувозачи морају седети на својим местима. Они не смеју 
стајати иза такмичара, показивати или говорити смер кретања све док су на возилу. За 
казнене поене погледати члан 126. овог Правилника   

2.8. После последње капије такмичари морају проћи кроз линију циља, са црвеном 
заставицом (маркером) са десне стране, а белом са леве стране.  

2.9. Такмичар може пролазити између елемената неке отворене  вишеструке капије у 
току вожње ка некој другој капији, без казнених поена. Ако тада сруши део капије, 
погледати члан 126. овог Правилника. 

2.10. Превртање дресурног фијакера, доводи до елиминације.  

 

3. Грешке у паркуру 

3.1. Сматра се да је тамкичар прошао кроз капију када осовина задњег дела дресурног 
фијакера прође између маркера. 

3.2. Ако такмичар покуша да прође кроз капију погрешним редоследом или у погрешном 
смеру, Председник судијског колегијума ће сачекати док такмичар не доврши тај покушај 
пре него што зазвони звоном . Тада је такмичар елиминисан.  

3.3. Ако такмичар обори или помери било који део капије кроз коју је већ возио, биће 
санкционисан са 3 (три) казнена поена. 

3.4. Ако је било који део капије, пре проласка кроз њу, померен или срушен, Председник 
судијског колегијума ће позвонити и зауставити време, да би се капија поново поставила. 
Такмичар ће бити санкционисан са 3 (три) казнена поена и његовом времену ће се 
додади 10 секунди. Звоно ће се опет огласити, али овога пута ће бити знак да је паркур 



 94 

поново спреман, а сат покренут када такмичар дође до капије на којој наставља 
прекинуту вожњу. 

3.5. Ако Председник судијског колегијума зазвони звоном или дуне у пиштаљку, док 
такмичар вози, такмичар мора истог тренутка да стане. Ако такмичар не стане, 
Председник ће позвонити звоном и други пут. Ако се такмичар ни тада не заустави, биће 
елиминисан. Сувозачу је дозвољено да обавести возача да му је дат звучни сигнал да се 
заустави.  

3.6. Ако је судијски колегијум у недоумици да ли је такмичар кроз капију возио правилно, 
такмичару се мора дозволити да заврши утакмицу. Судијски колегијум може тек тада о 
томе да доднесе одлуку.  

 

4. Поправљање капије 

4.1.  Ако такмичар сруши било који део капије као последиу непослушности, биће му дат 
знак звоном, да стане, а мерење времена биће заустављено, како би се капија поправила. 
Због тога ће се такмичару додати 10 секунди на остварен временски резултат, као и 
казнени пони за непослушност ( али не и за рушења која су учињена приликом 
непослушности). 

4.2. Када је капија поправљена, поново ће се огласити звоно и такмичар мора да понови 
пролазак кроз капију и настави своју вожњу. Време ће поново почети да се рачуна када 
такмичае буде наилазио на поново постављену капију. Казна за стартовање пре 
добијеног знака је елиминација.  

4.3. Ако такмичар сруши било који део вишеструке препреке пре елемента кроз који вози 
или изађе из вишеструке препреке, звоно ће се огласити и време се зауставити да би се 
капија поново наместила. На укупно време такмичара биће додато 10 секунди, заједно са 
казненим поенима за непослушност. ( али не и за рушење елемената)      

5. Квар на опреми 

5.1. Ако у били ком тренутку после старта, такмичару се откачи руда, покида кајас, пукне 
штранга, рудни кајиш, или коњ пребаци ногу преко руде, штранге или ждребчаника, 
Председник судијског колегијума мора позвонити и зауставити време. Такмичар мора 
послати сувозача/е да реше проблем и за то ће бити санкционисан за силазак сувозача. 
Када је проблем решен и сувозач/и се врате на своја места на возилу, Председник ће дати 
знак звоном и поново ће почети да се мери време. 

6. Силазак возача и сувозача 

6.1. Сваки силазак возача са возила биће санкционисан са 20 казнених поена. 

6.2. Такмичар ће бити санкционисан казненим поенима сваки пут када један или оба 
сувозача сиђу са возила. Пет казнених поена за први силазак, десет казнених поена за 
други силазак, док ће приликом трећег силаска такмичар бити Елиминисан. 

6.3. Сувозачи морају бити на возилу приликом проласка кроз сваку капију. За силазак 
сувозача у циљу помоћи- вођења коња, за оглав или крај кајаса кроз неку капију, када је 
коњ упрегнут у запрегу, погледати казнене поене за вођење коња и силажење у члану 
126. овог Правилника. Сувозач/и се морају вратити на возило пре проласка кроз следећу 
капију. 

7. Непослушност  
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7.1. Сматра се да је непослушност, када: 

а) Такмичар намерава да прође кроз неку капију, а у последњем тренутку његови коњ/и 
избегну да прођу кроз њу, без ударца у било који елемент капије. 

б) Коњ/и побегну или возач према мишљењу Председника Судијског колегијума, изгуби 
контролу над коњима.  

в) Цела запрега се заустави, уз или без кретања уназад, било где у паркуру, испред или у 
некој капији, или вишеструкој капији, са или без обарања елемента капије. 

г) Кроз капију не прође цела запрега, излазак из вишеструке капије, кружење у 
вишеструкој препреци или враћање коња уназад од стране возача између старта и циља. 

7.2. Непослушност се кажањава са 5 казнених поена за први пут, 10 казнених поена за 
други пут, а у случају трећег пута следи елиминација. Казнени поени за непослушност се 
сабирају кад год се догоде у паркуру.  

7.3. Ако до непослушности дође на појединачној капији, па возило не прође кроз маркере 
, возач мора да поново прође кроз капију на исправан начин. Звоно ће звонити само ако је 
неки део капије срушен, па је потребно да се поново намести. (Члан 120.4 ). 

7.4. Ако до непослушности дође у вишеструкој комбинованој капији, без рушења неког 
њеног елемента, возач наставља  вожњу и за то ће бити кажњен за непослушност. ( 
погледати претходне чланове). 

7.5. Кад уз непослушност дође и до рушења неког елемента (нпр, излазак на С са 
обарањем лоптице). Судија ће позвониити, зауставиће се време и поправиће се капија. 
Председник судијског колегијума ће поново позвонити , возач тада мора да крене од 
слова А вишеструке препреке и време се покреће када нос коња прође кроз капију А. За 
намештање елеманта/елемената, додаје се 10 секунди на укупно време такмичара.  

7.6. Ако због непослушности на некој капији дође до рушења неког елемента капије, 
такмичар добија казнене поене за непослушност и додатних десет секунди на време, за 
поправљање капије.   

8. Отпор 

8.1. Сматра се да коњ пружа отпор, ако било када из било код разлога одбије да иде 
напред ( са или без покрета уназад), окреће се. Ово се кажњава као непослушност. 
(Погледај члан 120.7) 

9. Мерење времена  

9.1. Сваком такмичару ће се мерити време електронским мерачем времена или 
штоперицом, од тренутка када нос коња прође линију старта, па све док нос коња не 
прође линију циља, али све док цела запрега не пређе линију циља може доћи до 
кажњавања. 

9.2. Електронско мерење времена мора се користити на свим Првенственим и КУП 
утакмицама. Као и на свим другим такмичењима где је то могуће, дигитални дисплеј 
потребно је да буде видљив такмичарима. 

9.3. Време исказује у стотим деловима секунде. 

9.4. Максимално дозвољено време је двоструко дозвољено време. Прекорачење 
максимално дозвољеног времена се санкционише елиминацијом.  
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9.5. Дозвољено време се рачуна користећи следеће брзине у метрима по минуту ( осим за 
утакмице на време члан 123. као и утакмице за децу возаче запрега):  

 

Такмичарска категорија  Брзина  

Четворопрег 240 

Двопрег  250 

Једнопрег  250 

 

9.6. Казнени поени за прекорачење времена: Време преко дозвољеног времена у стотим 
деловима секунде, помножено са 0.5. Поени се заокружују на две децимале.  

Члан 121.  

Утакмица на поене 

1. Дефиницаија: 
1.1. Утакмица на поене, је утакмица која се вози на казнене поене у дозвољеном времену. 
2. Поредак такмичара 
2.1. У складу са поенима и оствареним временом. У случају изједначеног броја поена, ако 
је предвиђено Пропозицијама, може се за прво место одржати бараж.  
 

Члан 122.  

Завршна вожња (Бараж) 

1. Дефиниција 
1.1. Бараж се одржава у утакмицама на казнене поене, искључиво за одређивање 
пласмана у утакмици у вожњи прецизносзи кроз чуњеве. 

2. Пласман 

2.1. У случају изједначеног броја казнених поена, за прво место, ако је то предвиђено 
Пропозицијама, може се одржати бараж, као утакмица на време или кроз исти паркур или 
кроз скраћени паркур (максимално 50% краћег). 

2.2. Размак између чуњева се може смањити максимално до 10 , према дискреционом 
праву Председника Судијског колегијума у договору са Техничким делегатом и 
Уређивачем паркура. 

2.3. Ако Пропозицијама није предвиђен бараж, такмичари са истим бројем казнених 
поена се за сва места пласирају у складу са временским резултатом из основног паркура. 
У случају изједначеног броја казнених поена и временског резултата, такмичари ће 
делити освојено место. 

3. Вишеструке препреке 

3.1. Вишеструке препреке нису дозвољене у баражу. 

4. Редослед стартовања 

4.1. Редослед стартовања у баражу, исти је као и у основном паркуру.   
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Члан 123.  

Утакмица на време  

1. Дефиниција 
1.1. У утакмици на време све грешке ( рушење, прекорачење времена, непослушност, 
итд.) биће претворене у казнене секунде.  
2. Капије 
2.1. Сва правила која се тичу броја, врсте и димензија капија, као и дужине паркура, иста 
су као и у утакмици на поене.  

 

3. Брзина  

Такмичарска категорија  Брзина  

Четворопрег 240 

Двопрег  250 

Једнопрег  250 

 

4. Пласман 

4.1. Пласман се одређује додавањем казнених секунди (ако их има) оствареном 
временском резултату такмичара. 

У случају једнаких резултата за прво место, резултат се може одлучити по најмањем 
броју добијених казнених секунди или баражом, према одредбана Пропозиција, било на 
истом паркуру или скраћеном.   

Члан 124.  

Утакмица у две фазе  

1. Опис 
1.1. Ово такмичење се одвија у две фазе, без прекида, свака истим или различитим 
темпом (брзином) где је линија циља прве фазе, линија старта друге фазе. 
1.2. Утакмица у две фазе, према следећим правилима, може се примењивати на свим 
тамичењима у вожњи прецизности између чуњева.  
2. Услови такмичења 

2.1. Прва фаза се одвија у складу са правилима за утакмицу на поене са дозвољеним 
временом, а друга фаза према правилима за утакмицу на време. 

2.2. Казнени поени за обе фазе су наведени у члану 126. 

3. Капије 

3.1. У првој фази паркур чини од 14 до 16 капија са максимално две вишеструке. Друга 
фаза се вози кроз 7 до 9 капија ( укупно се не сме прекорачити број од 23 капије). У другој 
фази не сме бити вишеструких капија. 

3.2. Ширина капија: погледај члан 119. 
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4. Казнени поени 

4.1. Такмичари који у првој фази добију казнене поене  застављају се звоном, на линији 
циља прве фазе, након што прођу кроз последњу капију или када истекне дозвољено 
време за прву фазу. Морају се зауставити по преласку линије циља прве фазе чим звоно 
зазвони.  

4.2. Такмичар без казнених поена у првој фази, који нису прекорачили дозвољено време, 
настављају паркур, који завршавају проласком кроз другу линију циља.  

4.3. Друга фаза се вози као утакица на време.  

5. Пласман 

5.1. Такмичари су пласирани на следећи начин: Такмичари који су возили и другу фазу: 
укупно време у другој фази уз додатне евентуалне казнене поене претворене у казнене 
секунде. 

5.2. затим такмичари према казненим поенима и временским резултатима оствареним у 
првој фази; 

5.3. У случају истог броја казнених поена у утакмици за прво место се може одрђати 
бараж. Тако што се вози 6 капија из прве фазе и/или друге фазе, и то према одредбама 
наведеним у Пропозицијама.  

5.4. Такмичари заустављени после прве фазе морају бити пласирани иза такмичара који 
су возили обе фазе.  

Члан 125.  

Утакмица са победничком рундом 

1. Опис 
1.1. Ова утакица се састоји из два дела са различитим бодовањем. Први део може бити 
коришћен у свим комбинованим утакмицама.  
2. Услови утакмица 
2.1. Први део се вози у складу са правилима за утакмицу на бодове у дозвољеном 
времену, а други део у складу са правилима за утакмицу на време. 
3. Капије 
3.1. Први део је стандардан паркур, како је наведено у овом Правилнику. 
3.2. Други део може бити краћи, али не више од 50% краћи. 
3.3. Други део паркура (победничка рунда) може се одржати неки други пут или другог 
дана, на неком другом месту и то може бити комплетно нови паркур. 
3.4. Победничка рунда се не сматра баражом. 
4. Такмичари 
4.1. Број такмичара које се такмиче у победничкој рунди мора бити одређен 
Пропозицијама. 
4.2. Редослед стартовања у победничкој рунди је истри као и у претходној (иницијалној 
рунди). 
 
5. Казнени поени  

5.1. Опција 1: Такмичари преносе у победнички рунду своје казнене поене из почетне 
(иницијалне) рунде као казнене секунде. 
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5.2. Опција2: Такмичари стартују у победничкој рунди без оптерећења из иницијалне 
рунде. 

6. Пласман 

6.1. Опција 1: Такмичари се пласирају према њиховом укупном временском резултату; 
време за вожњу плус казнене секунде за грешке или прекорачење времена у победничкој 
рунди. Казнени поени из иницијалне рунде претворени у казнене секунде биће накнадно 
додати резултату из победничке рунде и заједно чинити „Укупно време“.  

6.2. Опција 2: Такмичари се пласирају преме временском резултату своје вожње, коме се 
додају казнене секунде за грешке и евентуално прекорачење времена из победничке 
рунде. 

6.3. У случају нерешеног резултата, пласираће се индентично.    

 

Члан 126. Резиме казнених поена у вожњи прецизности кроз чуњеве 

 

Опис  Члан Утакмица на поене Утакица на време 

Улазак такмичара у 
арену без шешира, 
кецеље, сакоа, 
рукавица 

75.1. 5 Казнених поена 5 казнених секунди 

Улазак сувозача у 
аредну без сакоа, 
шешира, рукавица 

75.1.3. 5 казнених поена 5 казнених секунди 

Вожња у арени без 
бича 

76.1.2 10 Казнених поена 10 казнених 
секунди 

Пад или спуштање 
бича 

76.1.3 10 Казнених поена 10 казнених 
секунци 

Такмичење са 
возилом без 
кочница 

83.1.1. Елиминација Елиминација 

Држање бича, 
кајаса, коришћење 
кочнице од стране 
сувозача у арени 
пре проласка 
линије циља 

89.2.5. 20 казнених поена 20 казнених 
секунци 

Особа везана за 
возило 

89.2.6 Елиминација Елиминација 

Сувозач говори или 
на било који други 
начин упућује 
возача 

120.2.7 10 казнених поена 10 казнених 
секунди  
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Сувозач не седи на 
свом месту током 
вожње 

120.2.7 5 казнених поена 5 казнених секунди 

Помоћ са стране 91.2.1 Елиминација Елиминација 

Нестартовање у 
року од 45 секунди 

120.2.1 Време се покреће Време се покреће 

Старт и пролазак 
кроз неку капију 
пре знака за старт 

120.2.3 10 казнених поена 
и поновни старт 

10 казнених 
секунди и поновни 
старт 

Непролазак кроз 
старт или циљ 

120.2.4 Елиминација Елиминација 

Рушење једне или 
обе лоптице на 
појединачној 
капији 

120.2.5 3 казнена поена 3 казнене секунде 

Рушење неког дела 
вишеструке 
препреке 

120.2.5 3 казнена поена 3 казнене секунде 

Рушење дела неке 
капије која је већ 
провежена 

120.3.3 3 казнена поена 3 казнене секунде 

Превртање возила 120.2.10 Елиминација Елиминација 

Рушење дела 
капије кроз коју 
није вожено. Звоно 
ће звонити и иста 
ће бити 
поправљена 

120.3.4 3 казнена поена + 
10 секунди на 
време 

3 казнене секунде 
+10 секунди 

Вожња кроз капију 
која није по 
редоследу 

120.3.2 Елиминација Елиминација 

Није се зауставио 
после другог звона 

120.3.5 ЕЛиминација Елиминација  

Проузроковати 
поправку капије 

120.4.1 3 казнена поена+10 
секунди на време 

3 казнене секунде 
+10 секунди 

Након поправке 
капије, старт пре 
знака 

120.4.2 Елиминација Елиминација 

Силазак возача у 
арени након старта 

120.6.1 20 казнених поена 20 казнених 
секунди 

Силазак сувозача у 120.6.2   
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арени након старта 

Први пут 

Други пут 

Трећи пут  

 

5 казнених поена 

10 казнених поена 

Елиминација 

 

5 казнених секунди 

10 казнених 
секунди 

Елиминација 

Сувозач води коње 
кроз капију 

120.6.3 25 казнених поена 25 казнених 
секунди 

Прва непослушност 

Друга 
непослушност 

Трећа 
непослушност 

120.7.2 5 казнених поена 

10 казнених поена 

Елиминација 

5 казнених секунди 

10 казнених 
секунди 

Елиминација 

Прекорачење 
дозвољеног 
времена  

120.9.6 Време 
прекорачења 
помножено са 0,5 

Време 
прекорачења 
помножено са 0,5 

Прекорачење 
максималног 
времена 

120.9.4 Елиминација Елиминација 

 

XXX ДОДАТАК 

 

ДОДАТАК  1. Дресурна арена 

(Тест 11: погледај чл.99.1) 
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ДОДАТАК 2. Дресурна арена  
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ДОДАТАК 3. Мала Дресурна арена  
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ДОДАТАК 4. ЧУЊЕВИ: Затворене вишеструке препреке  

1. Једноструко „L“ 

 Конструкција:  
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Основа- 40 cm до 60 cm од тла до врха греде 

Елементи- морају да стоје слободно (не смеју бити причвршћени); паралелно или 
симетрално, једна или више греда;  

Елементи морају бити издигнути од тла 20 cm – 40 cm  

Распоред маркера- пар црвених и белих маркера у склопу препреке, на 15 cm 

Елементи < A> на УЛАЗИ у капију и <B>  на ИЗЛАЗУ из капије 

 

    Минималне димензије по такмичарским категоријама: 

  Улаз A1 A2 B1 B2 Излаз 

Једнопрег 3 8 11 8 11 3 

Двопрег 3 8 11 8 11 3 

Четворопрег 4 8 12 8 12 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Дупло „L“ 

Конструкција: 

Основа- 40 cm до 60 cm од тла до врха греде 

Елементи- морају да стоје слободно (не смеју бити причвршћени); паралелно или 
симетрално, једна или више греда;  

Елементи морају бити издигнути од тла 20 cm – 40 cm  
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Распоред маркера- пар црвених и белих маркера који указују на препреку и то на 15  од 
УЛАЗА у капију,  

B- обојена или умотана греда или маркер  

C – пар маркера на излазу.  

 

 

    Минималне димензије по такмичарским категоријама: 

 Улаз AI A2 B B1 B2 C C1 C2 Излаз 

Једнопрег 3 5 9 4 10 9 4 9 5 4 

Двопрег 3 5 9 4 10 9 4 9 5 4 

Четворопрег 4 5 10 5 10 9 5 10 5 5 
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3. Једноструко „U“ 

Конструкција: 

Основа- 40 cm до 60 cm од тла до врха греде 

Елементи- морају да стоје слободно (не смеју бити причвршћени); хоризонтално или 
вертикално, једна или више греда;  

Елементи морају бити издигнути од тла 20 cm – 40 cm  

Распоред маркера- пар црвених и белих маркера који указују на препреку и то 

А – на 15 cm од Улаз 

B- обојена или умотана греда или маркер  

C – пар маркера на 15  cm  од излаза.  

 

 

    Минималне димензије по такмичарским категоријама: 

 Улаз A1 B B1 B2 C1 Излаз 

Једнопрег 3 9 4 5 7 9 4 

Двопрег 3 9 4 5 7 9 4 

Четворопрег 4 9 5 5 9 10 5 
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4.  Дупло „U“ 

Конструкција: 

Основа- 40 cm до 60 cm од тла до врха греде 

Елементи- морају да стоје слободно (не смеју бити причвршћени); хоризонтално или 
вертикално, једна или више греда;  

Елементи морају бити издигнути од тла 20 cm – 40 cm  

Распоред маркера- пар црвених и белих маркера који указују на препреку и то: 

на 15 cm од Улаз, 

B, C - обојене или умотане греде или маркери на тлу. 

D – пар маркера на 15  cm  од излаза.  

 

   Минималне димензије по такмичарским категоријама: 

 Улаз AI B B1 B2 C C1 C2 D1 Излаз 

Једнопрег 3 12 4 8 7 4 8 8 12 4 

Двопрег 3 12 4 8 7 4 8 8 12 4 

Четворопрег 4 13 5 8 9 5 8 10 13 5 
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5. „Кутија“ 

Конструкција: 

Основа- 40 cm до 60 cm од тла до врха греде 

Елементи- морају да стоје слободно (не смеју бити причвршћени); хоризонтално или 
вертикално, једна или више греда;  

Елементи морају бити издигнути од тла 20 cm – 40 cm  

Распоред маркера- пар црвених и белих маркера који указују на препреку и то:  

на 15 cm од Улаз, 

B, - обојена или умотана греда или маркери на тлу. 

C – пар маркера на 15  cm  од C.  

 

   Минималне димензије по такмичарским категоријама: 

 

 Улаз AI A2 B B1 B2 C1 C2 Изла

з Једнопрег 3 4 8 4 7 8 4 7 4 

Двопрег 3 4 8 4 7 8 4 7 4 

Четворопрег 4 5 9 5 8 10 5 8 5 
 

 

 

 



6. „Дупла кутија “ 

Конструкција: 

Основа- 40 cm до 60 cm од тла до врха греде 

Елементи- морају да стоје слободно (не смеју бити причвршћени); хоризонтално или вертикално, 
једна или више греда;  

Елементи морају бити издигнути од тла 20 cm – 40 cm  

Распоред маркера- пар црвених и белих маркера који указују на препреку и то: 

на 15 cm од Улаз, 

B, C - обојене или умотане греде или маркери на тлу. 

D – пар маркера на 15  cm  од излаза.  

 

   Минималне димензије по такмичарским категоријама: 

 

 Улаз A1 A2 B B1 B2 C C1 C2 D1 D2 Излаз 

Једнопрег 3 4 8 4 7 8 4 7 8 7 4 4 

Двопрег 3 4 8 4 7 8 4 7 8 7 4 4 

Четворопрег 4 5 9 5 8 10 5 8 10 8 5 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Додатак 5. ЧУЊЕВИ ПРЕПРЕКЕ: Отворене вишеструка препрека 

1. СЕРПЕНТИНА 
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Минимална дистанца између чуњева (од основе до основе чуња): 

 Размак 
Једнопрег 6-8m 

Двопрег 6-8m 

Четворопрег 10-12m 

 

Чуњеве треба поставити у правој линији, са маркерима са контра стране чуња.  

 

 

 

 

 

 

 

2. „ЦИК – ЦАК“ 
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Минимална дистанца између чуњева (од основе до основе чуња): 

 Размак 
Једнопрег 10-12m 
Двопрег 10-12m 

Четворопрег 11-13m 

 

Централна линија између чуњева мора да буде постављена у правој линији, или испред, у 

средини или са задње стране чуња (као што је годе приказано) , са маркерима посртављеним 

на 15 cm, од чуњева. Централном линијом не треба да се подешава спољни чуњ. Јер ће он бити 

постављен на потребну ширину стазе. 

 

 

 

 

 

 

3. ТАЛАС 
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 Чатворопрег Двопрег Једнопрег 

Минимално растојање између 
парова чуњева 

Од 10-12 m Од 8-10 m      Од  8- 10 m 

Угао под којим су постављени 
парови чуњева на основу 
средње линије таласа 

 

45 ° 

 

45 ° 

 

45 ° 

 

 

 

ДОДАТАК 6. Чуњ препрека: МОСТ 

Димензије: 

10 m x 3 m; максимално 20 cm висине , са оградом.  

На оба краја моста мора бити постављен по пар чуњева са црвеним и белим словима А на 

улазу и B на излазу (као на слици), а растојање између сваког пара чуњева мора бити  2метра, 

за сваку такмичарску категорију.   
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ДОДАТАК 7. Чуњ препрека : Алтернативе/ Опције  
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ДОДАТАК 8. ОКСЕР   

Појединачна препрека у дисциплини вожња прецизности кроз чуњеве 
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Оксер ( појединачна препрека) се састоји од два пара чуњева који су постављени у правој 
линији. Растојање између првог и другог пара чуњева је између 1,5 и 3 метра, по слободном 
избору уређивача паркура. Оксер се сматра једном препреком и максималан број казнених 
поена за рушење све четири лоптице је 3 казнена поена. Поред првог пара чуњева постављен 
је број капије и маркери-заставице црвене и беле боје, такође и други пар чуњева је обележен 
заставицама црвене и беле боје. Ова препрека се суди као једнострука препрека, а максималан 
број оксера у једном паркуру је пет. 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТАК 9. Чуњ спецификација 

 

ЧУЊ  

Материјал: Пластика, довољно стабилна за употребу и 
неломива 
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Висина 30 – 50 cm 

Основа (платформа): 400 x 425 mm 

Угао: 60° 

Шупљина на врху чуња за лопту:  Пречника 40 mm 

Боја: Није одређена 

Тежина по чуњу: Минимум 2,5 kg                                                          ( 
толеранција +/- 5% је прихватљива)  

 

 

 

 

 

 

  

ЛОПТА  

Величина 72 mm пречника 

Тежина 200 g (толеранција +/- 5% је прихватљива) 

ЦРВЕНИ И БЕЛИ МАРКЕРИ 

Материјал: препорука: довољно стабилан материјал за 
употребу 

Димензије маркера: 330 x 330mm 


