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PRAVILNIK O KASAŠKIH DIRKAH
(dopolnjena verzija - april, 2011)

Zveza društev kasaške centrale Slovenije je z odločbo ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Franca Buta št. 321-06-17/2004-6 z
dne 5.4.2004 odobrena organizacija za zbiranje podatkov na kasaških tekmovanjih. Skladno z Zakonom o živinoreji (Ur.l.RS, št. 18/02) in
podzakonskimi akti je Komisija za tekmovanja s kopitarji Pravilnik o kasaških dirkah odobrila 22. marca 2004, sprejel pa ga je Upravni odbor
Zveze društev kasaške centrale Slovenije dne 29.3.2004 in določil, da začne veljati s 1.5.2004. To je peta dopolnjena verzija, h kateri je dala
soglasje Komisija za tekmovanja s kopitarji dne 12.04.2011.
Zveza društev kasaške centrale Slovenije je bila dne 29.1.2005 v Parizu s soglasnim sklepom Generalne skupščine sprejeta v članstvo U.E.T.
(Union Européenne du Trot).
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OSNOVNA DOLOČILA
Člen 1: Namen, področje veljave in način sprejemanja PKD
1.

2.

3.
4.
5.

Pravilnik o kasaških dirkah (v nadaljevanju: PKD ali pravilnik) ureja izvedbo kasaških dirk, ki se prirejajo v Sloveniji.
Kasaške dirke so preizkus, kjer se ugotovi rejska in tekmovalna vrednost kasačev, rejcev, lastnikov kasačev,
trenerjev in tekmovalcev na kasaških dirkah. Določila PKD povzemajo tudi etična načela in zakonska določila o
varstvu ţivali. Za izvajanje nalog iz 96. člena Zakona o ţivinoreji (Ur.l. RS, št. 18/02; v nadaljevanju: Zakon) ter se
ravnajo v celoti po veljavni zakonodaji R. Slovenije.
PKD, kot tudi določila in pravila v njegovem okviru, veljajo za vsa zdruţenja in osebe, ki sodelujejo v kasaškem
športu in za vse udeleţence dirk. Organizacijsko in strokovno PKD izvaja Zveza društev kasaške centrale Slovenije
(v nadaljevanju: Centrala). V kolikor je v PKD kakršnokoli neskladje med PKD in pravili Evropske kasaške unije (v
nadaljevanju: UET), je Centrala dolţna čimprej pričeti postopek ustrezne spremembe PKD.
PKD in njegove spremembe sprejema Upravni odbor Centrale po predhodnem soglasju Komisije za tekmovanja s
kopitarji, imenovane skladno z Zakonom.
Za tolmačenje morebitnih nejasnosti veljavnega PKD je pristojen Strokovni odbor Centrale, na dan dirke pa sodniški
zbor.
Izraz konj oz. kopitar se v PKD smiselno uporablja za konje kasaške pasme.

Člen 2: Naloge Centrale v zvezi s PKD
Naloge Centrale po PKD so zlasti sledeče:
a. sodelovanje pri pripravi in dopolnjevanju PKD;
b. zastopanje kasaškega športa v domovini in tujini;
c. razpisovanje drţavnih prvenstev in usklajevanje koledarja prireditev;
d. dajanje smernic za izobraţevanja in preizkuse znanja v kasaškem športu;
e. vodenje seznamov rekordov, časov in nagrad skladno z 49. členom Zakona in izdaja potrdil o zasluţku in
rekordu tudi za primere, ko se kasač udeleţi tekmovanj v tujini. V kolikor se konja za stalno izvozi iz drţave,
preide dolţnost vodenja evidenc na drţavo prejemnico;
f. pri nevarnosti kuţnih bolezni odpovedovanje dirkalnih prireditev; o nevarnih kuţnih boleznih konj je potrebno o
pojavu le-teh nemudoma obvestiti tajništvo UET;
g. izobraţevanje vseh udeleţencev v kasaškem športu;
h. izdajanje Kasaškega biltena in koledarja, upoštevajoč tudi e) odstavek tega člena;
i. kategorizacija dirkalnih stez v A, B in C steze;
j. izplačilo rejskih nagrad (enkrat letno) v prvem četrtletju za preteklo leto;
k. vodenje ustreznih baz podatkov in arhiva o kasačih (ţrebeta, tekmovalni in plemenski del populacije, itd.), o
lastnikih in lastništvu kasačev, objektih in o vseh ostalih pomembnih podatkih, za katere obstaja bodisi podlaga v
predpisih ali v zahtevi drţavnih ali UET organov. Glede na zahteve UET je potrebno skladno s pravili UET
podatke vnašati tudi v njihovo bazo podatkov. Za vodenje navedenih podatkov lahko Upravni odbor Centrale
lastnikom kasačev predpiše letno takso in pravila za plačevanje le-te.
Člen 3: Zdruţenja
Koristi rejcev, lastnikov, voznikov, trenerjev in sodnikov ter vseh ostalih povezav, ki sodelujejo v kasaškem športu v
splošno korist, zastopajo predstavniki njihovih zdruţenj v organih Centrale. Njihova dejavnost je urejena s posebnimi akti
Centrale ter z notranjimi akti teh zdruţenj.

I.

STROKOVNI ODBOR

Člen 4: Strokovni odbor in njegovi člani
1.
2.
3.

Strokovni odbor rešuje vse tekoče tehnično strokovne naloge kasaškega športa in vzreje kasačev v Sloveniji.
Člani Strokovnega odbora so člani kasaških društev in zdruţenj ter se iz njih delegirajo, tako da so v njem zastopani
po načinu, kot ga določata statut Centrale.
Strokovni odbor Centrale je v svojem delovanju pristojen za celotno področje drţave Slovenije.
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Člen 5: Naloge Strokovnega odbora
1.
2.

3.

II.

Strokovni odbor rešuje na področju Slovenije vsa vprašanja v zvezi s kasaškim športom po določilih statuta
Centrale in po določilih PKD.
Naloge Strokovnega odbora so:
a. nadzorovanje upoštevanja PKD in njegovih dopolnilnih pravil;
b. odobritev terminov za dirke (z izjemo rejskih dirk);
c. predlaganje Komisije za pritoţbe Upravnemu odboru Centrale;
d. izobraţevanje in preverjanje znanja voznikov ter preverjanje izdajanja vozniških licenc;
e. preverjanje obveznega odgovornostnega zavarovanja konj in voznikov, ki sodelujejo na kasaških dirkah, če
zavarovanja ne sklene Centrala v imenu in za vse njene člane;
f. potrjevanje propozicij;
g. določitev handikeperjev;
h. predlaganje koledarja dirk v potrditev UO;
i. vodenje knjige kazni;
j. podajanje obveznih razlag določil PKD v primeru nejasnosti (razen na dirkalni dan);
k. na predlog UO Zdruţenja sodnikov za kas Slovenije (v nadaljevanju: ZSKS) potrdi listo aktivnih sodnikov pred
začetkom sezone;
l. na predlog UO ZSKS potrdi predlog višin kazni in kriterij kazni pred začetkom sezone
Strokovni odbor lahko v okviru svojih pristojnosti, na prošnjo organizatorja, za dirke na C-stezah in za posebne dirke
(38. čl.) izdaja posebna določila, ki odstopajo od PKD.

KASAŠKA DRUŠTVA

Člen 6: Naloge, obveznosti in pravice kasaških društev ter prirediteljev tekmovanj
1.
2.

3.

Namen kasaških društev je, da v splošno korist vzpodbujajo rejo kasačev, še posebej s prirejanjem kasaških dirk po
PKD.
Posebne dolţnosti in pravice društev in prirediteljev tekmovanj:
a. prireditelj tekmovalnega dne imenuje organizacijski odbor;
b. vse dirke na dirkalni dan morajo biti razpisane v skladu s Pravilnikom o pogojih za udeleţbo kopitarjev na
tekmovanjih ter zbiranju podatkov s tekmovanj za kopitarje (Ur. L. RS št. 125/2003)
c. lastniki konj ali pa v njihovem imenu društva ter ostali prireditelji kasaških dirk odvajajo Centrali 10% nagradnega
sklada od dirk. Centrala zagotovi za rejce plasiranih konj 5% rejske nagrade od razpisanega nagradnega sklada
za konje, ki so vpisani v slovenski kasaški register. Izplačilo se izvede enkrat letno, in sicer v prvem četrtletju za
preteklo leto. 5% od nagrad, ki so sicer namenjeni rejcem slovenskih kasačev in ki jih osvojijo uvoţeni ali tuji
konji, se zbira za izvajanje rejskih ukrepov. Centrala do ustanovitve ustrezne rejske organizacije za kasače
rejske nagrade izplačuje direktno na naslove rejcev, po ustanovitvi pa skladno s posebno pogodbo in skladno z
80. členom Zakona ta sredstva nakazuje ustrezni rejski organizaciji.
d. dirkalne steze z opremo in objekte morajo ohranjati takšne, da ustrezajo varnostnim, higienskim in drugim
predpisom;
e. bolezni, ki jih je po Zakonu o veterinarstvu treba javiti, morajo takoj prijaviti Strokovnemu odboru ali Centrali;
f. upoštevati in uveljavljati odločitve organov Centrale ter konjem, ki imajo prepoved ali niso registrirani, ne dovoliti
štarta na dirki;
g. poskrbeti za vodenje zapisnika dirk v kolikor Centrala tega ne uredi drugače;
h. posredovati vse gradivo za bilten;
i. zagotoviti snemanje vseh dirk;
j. izplačati nagrade tekmovalcem in deleţ Centrali, po c) točki tega odstavka, v roku 90 dni od dirkalnega dne; za
izplačila po tem roku imajo lastniki konj pravico od prireditelja zahtevati zamudne obresti;
k. pri številu dirkalnih dni in razpisih dirk mora prireditelj upoštevati sklepe organov Centrale. Če prireditelj ne
razpiše propozicij za posamezni tekmovalni dan v roku, ki ga določijo organi Centrale, jih razpiše Strokovni
odbor Centrale po predhodno določenem vzorcu oz. po priporočilih, ki jih Strokovni odbor Centrale izda klubom
pred začetkom tekmovalne sezone.
Društva in prireditelji uresničujejo vse pravice, ki jih imajo po PKD, posebej pa:
a. v razpisih določajo skupine po zmogljivosti;
b. v soglasju s Strokovnim odborom določajo termine dirk in višine nagrad;
c. lahko odredijo veterinarski pregled konj, ki so na njihovem dirkališču in objektih, če obstaja sum nalezljive
bolezni;
d. v kolikor ne obstajajo drugačni dogovori v okviru Centrale, naročijo za dirko pooblaščenega veterinarja, ki je
pristojen za odvzem vzorcev za kontrolo dopinga.
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Društva ločimo po tem pravilniku glede članstva rezidentov Slovenije na matična in ostala. Za matično društvo se
šteje načeloma tisto registrirano društvo s kasaško dejavnostjo v Sloveniji, ki je po kraju (razdalji) stalnega bivanja
posamezniku najbliţji. Posameznik lahko zamenja matično društvo (t.i. prestop aktivne osebe) z namenom
sodelovanja v tekmovalno-trenersko-rejskih dejavnostih ob naslednjih pogojih:
a. prvotno matično društvo mu za prestop izda pisno izpisnico, ki se tiče bodisi samo tekmovalno-trenerske-rejske
dejavnosti v celoti ali pa celotne dejavnosti (vključno s članstvom);
b. novo matično društvo skladno z notranjimi akti društva izda pisno namero o vključitvi tega posameznika v svoje
društvo;
c. novo matično društvo mora oddati vlogo za spremembo matičnega društva na UO Centrale. Vlogi je potrebno
priloţiti dokazila iz a) in b) alinej 4. točke tega člena. UO odobri prestop aktivnih oseb in odloča pri morebitnih
nejasnostih.
d. UO Centrale ne odloča o prestopih ali hkratnih članstvih t.i. neaktivnih oseb, ki nimajo za posledico spremembe
v podatkih za tekmovalno trenerske dejavnosti (voznik, trener) oz. statuse (rejec, lastnik).

Člen 7: Izključitev odgovornosti
1.
2.
3.

Kasaška društva, njihovi organi in pooblaščenci odgovarjajo za škode, do katerih je prišlo pri ogrevanju ali na dirki,
na dirkalni stezi, v hlevih ali na drugem delu ozemlja prireditelja v času prireditve (dirk) namerno ali zaradi grobe
malomarnosti društva.
Kasaška društva oziroma organizatorji tekmovanj so dolţna skleniti zavarovanja organizatorjeve odgovornosti in to
zavarovanje predloţiti v dokaz Strokovnemu odboru. V kolikor Centrala uredi zavarovanje za vse organizatorje, tega
potrdila ni potrebno predlagati Strokovnemu odboru.
Centrala ne odgovarja za škode in obveznosti, ki bi nastale ob športnem udejstvovanju svojih članov na področju
drugih zvez.

III. SODELUJOČI NA KASAŠKIH DIRKAH
A.

Sodelovanje oseb

Člen 8: Osnovna pravila
Dejavnosti reje in dirk lahko opravljajo le tisti lastniki, trenerji in vozniki, ki so člani kasaških društev oziroma Centrale ali
pa so člani ustreznih drugih zdruţenj v tujini, ki jih Centrala priznava. Pri pravnih osebah se te pravice in obveznosti
smiselno prenesejo na zakonitega zastopnika firme. Z opravljanjem naštetih dejavnosti (reje, tekmovanja, trenerstva in s
statusom lastnika) se vsi sodelujoči v tem športu za področje Slovenije zavezujejo k spoštovanju PKD ter predpisov R
Slovenije na področjih reje, tekmovanja, stav, zaščite ţivali in drugih. Vsaka sodelujoča oseba (lastnik, trener, voznik,
itd.) ne glede na ostale predpise ob sodelovanju v reji, v treningu in na kasaških dirkah avtomatično privoli v objavljanje
vseh podatkov, povezanih s temi dejavnostmi in se tičejo bodisi te osebe ali pa njenih konj.
Člen 9: Lastniki
1.
2.

Lastnik oz. solastnik je oseba ali gospodarska druţba, ki je vpisan(a) v identifikacijskem dokumentu konja.
Spremembe v lastništvu kasačev je novi lastnik kasača dolţan javiti Centrali.
Če pride do menjave lastništva v tako kratkem času pred dirko, da spremembe ni mogoče vpisati v identifikacijski
dokument konja, je dovolj, če Centrali pred koncem roka za prijave predloţi obvestilo o spremembi lastništva.

Člen 10: Psevdonim
1.
2.
3.
4.

Lastnik ali skupnost lastnikov lahko z odobritvijo prošnje pri Centrali sodeluje na dirki tudi pod psevdonimom, če leta ne prikriva lastniških odnosov. Psevdonim sme biti dolg največ 15 znakov, vključno s presledki.
S prenehanjem skupnosti lastnikov ugasne pravica uporabe psevdonima.
Tuji lastniki lahko sodelujejo v dirki le pod imenom ali psevdonimom, ki je navedeno v izvozni listini.
Pisno prošnjo za uporabo psevdonima je treba vloţiti pri Centrali. Odobritev prošnje velja le za koledarsko leto. Za
uporabo psevdonima se plača pristojbina po določilih o pristojbinah. O registraciji psevdonima odloča generalni
sekretar Centrale. Zavrnitev prošnje je neizpodbitna. Zavrnitev prošnje mora biti ustrezno pisno utemeljena.
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Člen 11: Tekmovalne barve
1. Tekmovalna barva po PKD pomeni kombinacijo barv, vzorcev, napisov in logotipov na tekmovalnem (enodelnem ali
dvodelnem) dresu ter čeladi. Vsak lastnik vozniške licence iz prvega odstavka 13. člena mora dati vpisati lastne
tekmovalne barve, v nasprotnem primeru se mu vozniške licence ne izda.
2. Vsak lastnik in vsaka skupnost lastnikov konja, ki ima pravico štarta, si lahko da vpisati svojo lastno tekmovalno
barvo. V kolikor za nekega lastnika ali skupnost lastnikov tekmuje več voznikov, se morajo njihove tekmovalne
barve med seboj toliko razlikovati, da je to vidno sodnikom in gledalcem (npr. vsaj druga barva čelade, ipd.).
3. Registrirane smejo biti le take tekmovalne barve, ki se ţe razlikujejo od obstoječih. Vsak lastnik vozniške licence sme
imeti istočasno registrirano le eno svojo tekmovalno barvo, lahko pa na zahtevo lastnika hleva nosi tudi barve hleva
lastnika.
4. Prošnjo za vpis tekmovalne barve je treba vloţiti pri generalnem sekretarju Centrale skupaj s prošnjo za izdajo
vozniške licence za tekoče leto. Med letom je moţno tekmovalne barve spremeniti, in sicer tako, da se Centrali
spremembo pisno sporoči in poravna za to določeno pristojbino.
5. Vpisana tekmovalna barva velja za področje Slovenije, priznavanje barv na področju drugih drţav je odvisno od
internih predpisov teh drţav.
Člen 12: Rejci
Za rejca se šteje tisti, ki je kot tak vpisan v identifikacijski dokument konja. Rejske pravice se lahko prenesejo na druge
osebe na podlagi ustrezne pogodbe.
Člen 13: Lastniki vozniških licenc
1.

2.
3.

Na dirki lahko sodelujejo le lastniki:
a. vozniške licence za pripravnike z oznako A,
b. vozniške licence za amaterske voznike z oznako B,
c. vozniške licence za profesionalne voznike z oznako P,
d. vozniške licence za profesionalne trenerje z oznako T,
e. priznanih tujih vozniških izkaznic z oznako FB oz. FP,
f. dnevne vozniške licence z oznako D.
Kategorije vozniških licenc so načeloma pokazatelj izkušenosti voznika. Praviloma pri razpisih dirk ni omejitev na
osnovi vrste vozniške licence razen za lastnike izkaznic A (tretji odstavek 15.člena) ter v dirkah, ki se prirejajo v
okviru tekmovanj za izbor (prvenstvo) voznikov posamezne kategorije (npr. F.E.G.A.T., ipd.) oz. kvalifikacij zanje.
Oznaka "profesionalni" daje pravico imetniku licence moţnost, da mu Centrala izda potrdilo, ki bi ga lastnik morebiti
potreboval za opravljanje dejavnosti.

Člen 14: Splošne določbe za lastnike vozniških licenc
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Za tekmovalno licenco vrste A, B, P oz. T prosilec zaprosi Centralo na predpisanem obrazcu. Generalni sekretar
Centrale izda prosilcu ob popolni dokumentaciji vozniško licenco, če prosilec izpolnjuje naslednje pogoje:
a. dokazilo o osebnem in odgovornostnem zavarovanju v višini, ki ga določi vsako leto Upravni odbor. Dokazilo ni
potrebno, če je ustrezno zavarovanje za tekmovalce sklenila Centrala.
b. plačilo pristojbine, ki jo za izdajo vozniškega dovoljenja za vsako leto določi Upravni odbor Centrale;
c. izpolnjuje splošne pogoje, ki so navedeni v PKD (členi 15 – 20);
d. udeleţba in opravljen preizkus na obveznih izobraţevanjih, ki jih organizira Centrala. V primeru neudeleţbe
mora prosilec pozitivno opraviti pisni preizkus znanja iz predavanih tem v roku 90 dni po izvedbi obveznega
izobraţevanja, sicer svojo licenco izgubi. Kdor izgubi vozniško licenco za kasaške dirke zaradi razlogov, naštetih
v tej alineji, mora izpit opravljati ponovno.
Vozniške licence veljajo do konca koledarskega leta v katerem so izdane.
V kolikor generalni sekretar podvomi v prosilčevo zdravstveno sposobnost, mora prosilec na svoje stroške pridobiti
potrdilo zdravnika s področja medicine dela in športa, da je sposoben sodelovati na dirkah.
Ko lastnik vozniške licence izpolni 65 let, se mu do 70. leta vozniška licenca izda, če zdravnik s področja medicine
dela in športa izda potrdilo, da je prosilec sposoben sodelovati na kasaških dirkah. Vozniška licenca velja do konca
koledarskega leta, v katerem imetnik dopolni 70 let starosti.
Vozniške licence se ne izda, če temu nasprotujejo višji interesi reje in dirkanja, posebej, če prosilec ogroţa varnost
reje in dirkanja ali slovesa reje kasačev in kasaškega športa, kar dokončno ugotovi najvišji organ Centrale.
Izdane vozniške licence se razveljavijo, če niso izpolnjeni vsi pogoji za pridobitev oz. za njihovo izpolnjevanje ni
ustreznih dokazil. Razveljavitev ugotovi v enostavnejših primerih generalni sekretar Centrale, v ostalih primerih pa
prepusti zadevo v odločanje Strokovnemu odboru.
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7.

Pri pravnomočni izključitvi lastnika vozniške licence iz kasaškega društva ali Centrale se vozniške licence ne izda,
izdane vozniške licence pa se razveljavijo. Po prestani kazni se lahko ponovno zaprosi za izdajo vozniške licence.
8. Pri dokazano neplačanih obveznostih do matičnega društva ali Centrale (potreben je vsaj opomin za neplačane
obveznosti) se vozniške licence prosilcu ne izda oz. se njeno veljavnost do poravnave obveznosti začasno blokira.
9. Lastniki vozniških licenc so še posebej dolţni:
a. prireditelju sporočiti, če sumijo, da je nekdo uporabil nedovoljena sredstva (doping);
b. če stavijo, staviti tako, da kot zmagovalce imenujejo konje, ki jih sami vozijo ali trenirajo;
c. nemudoma javiti Centrali vsako bolezen ali poškodbo, ki bi lahko vplivala na njihove sposobnosti obvladovanja
konja v dirki oz. na njihovo sposobnost udeleţbe na dirki;
d. odstopiti od voţenje, če so v takem psihofizičnem stanju, ki jim ovira normalno obvladovanje konja ali udeleţbo
na dirki.
Člen 15: Vozniška licenca za pripravnike z oznako A
1.

Vozniška licenca za pripravnike se izda:
a. če prosilec izpolnjuje pogoje 14. člena;
b. če k vlogi priloţi potrdilo, s katerim dva imetnika vozniške licence, višje od oznake A, ki jo imata vsaj 5 let, na
obrazcu Centrale s podpisi potrdita, da je prosilec usposobljen za samostojno ravnanje s kasači in za njihovo
voţnjo;
c. če uspešno opravi izpit iz poznavanja PKD in praktično preveritev obvladovanja konja, zapreganja in voţnje, kar
predpiše in izvede Strokovni odbor.
Po petih uspešno opravljenih štartih lahko pripravnik pisno zaprosi Strokovni odbor za izdajo vozniške licence za
voznike z oznako B. Strokovni odbor prosilcu odobri izdajo vozniške licence z oznako B, lahko pa izdajo z
obrazloţitvijo zavrne in prosilec zanjo lahko zaprosi po naslednjih petih opravljenih štartih.
2. Vozniško licenco za pripravnika z oznako A lahko ob upoštevanju prvega odstavka tega člena pridobi prosilec po
izpolnjenem 15. letu starosti (ki jo dokaţejo z verodostojnim dokumentom), vendar je v tem primeru, ko gre za
mladoletno osebo, potrebna še overjena pisna izjava enega od staršev, da dovoljujejo prosilcu nastop na kasaških
dirkah. V kolikor izpitna komisija podvomi v kandidatove zdravstvene sposobnosti, mora kandidat na svoje stroške
pridobiti potrdilo zdravnika s področja medicine dela in športa, da je prosilec sposoben sodelovati na dirkah.
3. Imetnik vozniške licence za pripravnike lahko sodeluje v vseh dirkah v Sloveniji, razen v rejskih dirkah in dirkah
posebnega pomena, ki so razpisane v skladu z 39. členom PKD.
4. Ko imetnik vozniške licence z oznako A izpolni pogoje (pet uspešno opravljenih štartov) za pridobitev vozniške
licence z oznako B, v naslednjem letu ne more več zaprositi za vozniško licenco z oznako A.
Člen 16: Vozniška licenca za amaterske voznike z oznako B
1.
2.

Vozniška licenca za amaterske voznike se izda na podlagi pisne vloge, če prosilec izpolnjuje pogoje 14. člena in
prvega odstavka 15. člena. Prosilec mora biti star najmanj 16 let, kar dokaţe z verodostojnim dokumentom.
Imetnik vozniške licence za amaterske voznike lahko sodeluje v vseh dirkah v Sloveniji ter v drugih drţavah, v
kolikor le-te s svojimi predpisi to dovoljujejo. Nastop je lahko omejen v skladu z drugim odstavkom 13. člena PKD.

Člen 17: Vozniška licenca za profesionalne voznike z oznako P
1.

2.

Vozniška licenca za profesionalne voznike se izda na pisno prošnjo amaterskega voznika, ki je v svoji tekmovalni
karieri kot voznik dosegel najmanj 25 zmag. Lahko se izda tudi na pisno prošnjo amaterskega voznika, ki je imetnik
vozniške licence kategorije B najmanj 10 let in je v karieri kot voznik dosegel najmanj 10 zmag. O prošnji odloča
Strokovni odbor.
Imetniki vozniške licence za profesionalne voznike izgubijo pravico nastopanja v vseh tekmah za izključno
amaterske voznike (prvenstvo in kvalifikacije za F.E.G.A.T.) ter v drugih dirkah, ki so razpisane v skladu s 13.
členom PKD.

Člen 18: Vozniška licenca za profesionalne voznike - trenerje z oznako T
1. Vozniška licenca za profesionalne voznike - trenerje z oznako T se izda na pisno prošnjo amaterskega ali
profesionalnega voznika, ki je v svoji tekmovalni karieri kot voznik dosegel najmanj 50 zmag.
2. Imetniki vozniške licence za profesionalne voznike - trenerje izgubijo pravico nastopanja v vseh tekmah za izključno
amaterske voznike (prvenstvo in kvalifikacije za F.E.G.A.T.) ter v drugih dirkah, ki so razpisane v skladu s 13.
členom PKD.
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Člen 19: Tuje vozniške licence z oznako FB oz. FP
Generalni sekretar Centrale, oziroma na dan prireditve tudi sodniški zbor, na pisno prošnjo odobri štart imetniku tuje
vozniške licence, če prosilec smiselno izpolnjuje pogoje 14. člena in ima poravnano zavarovalnino za področje Centrale
ter ustrezno pristojbino. Z odobritvijo ima imetnik dovoljenja pravico sodelovati na dirkah na področju Slovenije v
tekmovalnih barvah, ki jih ima registrirane pri tujem organu. Prosilcu se glede na izpolnjevanje pogojev po PKD prizna
priznano tujo licenco za voznike amaterje (z oznako FB) ali priznano tujo licenco za voznike profesionalce (z oznako FP).
Člen 20: Dnevna vozniška licenca
Za določene dirke (promocijske dirke – 38.čl. PKD, ipd..) lahko generalni sekretar Centrale oziroma na dan prireditve tudi
sodniški zbor, na predlog prireditelja, izda dnevno vozniško licenco in to izrecno pod pogojem, da prireditelj za to osebo
zagotovi zavarovanje odgovornosti. Kriteriji za izdajo tovrstne vozniške licence so lahko drugačni od navedenih kriterijev
za druge vrste vozniških licenc, morajo pa biti imetniki dnevnih vozniških licenc sposobni obvladati konja vsaj do te mere,
da ni ogroţena varnost drugih sodelujočih v dirki. Za imetnika dnevne vozniške licence registracija tekmovalnih barv ni
obvezna.
Člen 21: Definicija in licenca trenerja; dolţnosti trenerja
1. Trener po PKD je oseba, ki je odgovorna za neoporečnost konja glede prejemanja doping sredstev. Trener je
opravilno sposobna oseba, ki je stara najmanj 18 let in ima stalno bivališče v Sloveniji ali pa veljavno trenersko ali
vozniško licenco druge drţave. Trener mora biti pred prijavo konja, ki ga trenira, registriran pri Centrali. Pogoj za
registracijo je opravljen izpit iz poznavanja tega pravilnika, in sicer v celoti, izvzeta pa so določila, ki se tičejo same
voţnje v dirki. Izpit se opravlja pred komisijo, ki jo imenuje Strokovni odbor. Za vse trenerje so obvezna
izobraţevanja in preizkusi znanja, ki jih zanje organizira Centrala. V kolikor oseba s statusom trenerja ne opravi
preizkusa znanja na samem izobraţevanju, ga lahko brez izgube statusa trenerja opravlja v roku 90 dni od dneva
zaključka izobraţevanja na sedeţu Centrale. Status trenerja se prizna brez osnovnega preizkusa znanja tistim, ki so
imeli kadarkoli vozniške licence A, B, P, T, vendar morajo prav tako sodelovati v permanentnem izobraţevanju, kot
je opisano zgoraj, sicer status trenerja izgubijo. Status trenerja se prizna tudi imetnikom tujih vozniških ali trenerskih
licenc. Kdor izgubi status trenerja, mora izpit opravljati ponovno.
2. Obstajata dve kategoriji statusa trenerja in sicer status amaterskega trenerja in status profesionalegai trenerja.
V registru trenerjev se s statusom amaterskega trenerja avtomatsko vpišejo vse osebe, ki posedujejo oziroma so
posedovale vozniško licenco A ali B oziroma nimajo ali niso imele vozniške licence, vendar izpolnjujejo pogoje,
določene v tč. 1 tega člena. Osebe, ki so v register trenerjev vpisane s statusom amaterskega trenerja se lahko
vpišejo kot trener le za konje, katere imajo v lasti ali solasti, oziroma so v lasti ali solasti njihovih oţjih druţinskih
članov ali druţb v njihovi lasti ali solasti oziroma druţb v lasti ali solasti njihovih oţjih druţinskih članov. Osebe, ki so
v register trenerjev vpisane s statusom amaterskega trenerja se lahko vpišejo kot trener za konje v lastništvu tretjih
oseb le na podlagi posebne prošnje, katera mora kot priloge vsebovati ustrezne dokumente, ki dokazujejo
pogodbeno razmerje med lastnikom in prosilcem za trening konj. O odobritvi vsake posamezne prošnje odloča
Strokovni odbor.
V registru trenerjev se s statusom profesionalnega trenerja avtomatsko vpišejo vse osebe, ki posedujejo oziroma so
posedovale vozniško licenco P ali T ter na podlagi prošnje tudi amaterski trenerji, ki so v karieri kot trenerji dosegli
več kot 25 zmag. O prošnji odloča Strokovni odbor. Osebe, ki so v register trenerjev vpisane s statusom
profesionalnega trenerja se lahko vpišejo kot trener tudi za konje v lasti tretjih oseb.
3. Za vsakega konja, vpisanega v dirko, mora biti v prijavi in v biltenu dirke vpisan trener. Vpis v dirko brez imena
trenerja je ničen. Z vpisom oz. prijavo kasača na dirko prevzame vpisani trener avtomatično vse pravice in
obveznosti ter odgovornosti, ki sledijo iz PKD, na sebe.
4. V primeru pozitivnega rezultata dopinga je odgovorna oseba tista, ki je v biltenu vpisana kot trener konja.
5. Vsak trener je še posebno dolţan:
a. na štart pripeljati pripravljene, zdrave in po predpisih cepljene konje in sicer z opremo, ki ustreza PKD;
b. zagotoviti, da pri konjih, ki jih je on treniral, niso bila uporabljena nedovoljena sredstva (doping);
c. pravilno in pravočasno posredovati podatke o konjih, ki jih trenira;
d. pravilno in pravočasno oddati vse zahtevane deklaracije za udeleţbo konja na dirki;
e. sodniškemu zboru pred dirko sporočiti vsako morebitno spremembo podatkov pri konju, ki so vpisani v bilten;
f. poskrbeti za pravilno prehranjevanje, trening, varstvo in varnost konja v njegovi oskrbi;
g. pozanimati se za morebitne posledice zdravljenja oz. zdravil, ki jih je prejel konj v njegovi oskrbi.
5. O odstopanjih od določil iz prejšnjega odstavka odloča, v primerjalnih dirkah mest, drţav, v evropskih ter svetovnih
tekmovanjih in promocijskih dirkah, Strokovni odbor, na dan dirk pa sodniški zbor. Za kršitve od a) do e) prejšnjega
odstavka tega člena in za morebitno škodo, ki je nastala zaradi nepravilne ali pomanjkljive opreme, odgovarja
oseba, ki je v program dirk vpisana kot trener.
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Člen 22: Pooblaščenci
1.
2.
3.

B.

Pooblaščenci lahko nadomeščajo lastnike in rejce, če predloţijo verodostojno pisno pooblastilo.
Voznik oziroma trener je lahko lastnikov pooblaščenec za dirkalno dejavnost. Pooblastilo ne daje pravice
razpolaganja s konji in ne pravice izterjave denarja lastnika. Nadaljnja omejitev pooblastila je neučinkovita.
Pri nasprotujočih si razlagah ima razlaga lastnika prednost pred ostalimi razlagami. Razlage pisno pooblaščenega
imajo prednost pred razlagami trenerja.
Sodelovanje kasačev

Člen 23: Osnovni kriteriji za nastop kasačev
1. Kasač sme sodelovati na dirkah le, če:
a. je vpisan v Rodovniško knjigo (angl.: Stud-Book) kasačev, ki jo vodi v Sloveniji priznana rejska organizacija ali je
vpisan v eno od rodovniških knjig, ki so navedene v Mednarodnem sporazumu o kasaških dirkah (UET;
24.1.2004) ali pa je vpisan v ustrezni rodovniški knjigi drţave nečlanice UET. Dovoljen je vpis le v eno
rodovniško knjigo hkrati, izjema so začasni vpisi ob začasnih uvozih in izvozih. Kasač mora imeti identifikacijski
dokument konja, izdan na predpisan način ali drugo veljavno potrdilo o istovetnosti. Ta dokument mora vedno
spremljati vsakega kasača. Kasači, vpisani v Rodovniško knjigo kasačev, ki jo vodi v Sloveniji priznana rejska
organizacija, morajo biti označeni z mikročipi;
b. pred prvim štartom deţurni veterinar ali pooblaščen predstavnik Centrale potrdi, da se registrski znaki konja
ujemajo z vpisi v identifikacijskem dokumentu konja (kontrola identitete). Kontrola identitete se lahko opravi tudi
tako, da se preveri oznako z mikročipa. Kontrolo identitete konja po potrebi kasneje opravljajo deţurni veterinar
ali pooblaščeni predstavnik Centrale. V kolikor pooblaščeni predstavnik s strani Centrale ni posebej določen ali ni
prisoten na dirki, kontrolo identitete lahko preverja Sodniški zbor na posamezni prireditvi. Pri sporih o identiteti je
na tekmovalni dan merodajna razlaga deţurnega veterinarja. Določitev DNK tipa je veljavna metoda za
identifikacijo konja. Stroške določitve DNK tipa v vsakem primeru krije lastnik konja
c. je bil cepljen (imuniziran), kot je določila Centrala ali ustrezna veterinarska inštitucija oziroma pravni akt;
d. se je kvalificiral;
e. ima znanega lastnika in trenerja;
f. ima poravnano zavarovanje in vse pristojbine, takse in kazni do Centrale. Šteje se, da so pristojbine za konja v
celoti poravnane, če so poravnane vse pristojbine za vse konje istega lastnika, pri čemer se upošteva tudi konje,
ki jih ima ta lastnik v solastništvu, oz. so v lastništvu njegovih nepolnoletnih otrok ali v lastništvu gospodarskih
druţb ali društev, katerih (so)lastnik ali (so)ustanovitelj ta oseba je.
2. Kasaške kobile, ţrebci in kastrati smejo sodelovati na dirki le, če niso starejši kot 14 let.
3. Kasači so omejeni pri pravici udeleţbe na dirki pod naslednjimi pogoji:
a. z izjemo predteka, dirke s točkovanjem ter promocijske dirke smejo konji dirkati le na eni dirki dirkalnega dne;
b. dvoletni konji ne smejo sodelovati na kvalifikacijah pred 1. majem in na dirkah pred 1. junijem in ne smejo
nastopati v dirkah skupaj s starejšimi kasači;
c. oplojene kasaške kobile smejo sodelovati na dirkah le do največ 90. dneva brejosti;
d. kasaške kobile, ki so ţe ţrebile, lahko sodelujejo na dirkah šele 6. mesecev po zadnji ţrebitvi oz. 4 mesece po
zadnjem abortusu;
e. konji, ki imajo omejen vid, imajo pravico sodelovanja na dirkah le, če se Centrali z veterinarskim potrdilom
zagotovi, da konj ne bo ogroţal varnosti drugih udeleţencev;
f. dveletni konji smejo v šestih koledarsko zaporednih dnevih štartati le enkrat;
g. pri dirkah pod sedlom (monté) smejo nastopati konji, ki so stari najmanj 4 leta.
4. Konji, ki nimajo pravice štartati:
a. slepi konji;
b. konji, na katerih je bila izvedena nevrektomija (blokada ali prekinitev ţivca), na eni ali več nogah;
c. konji, ki imajo prepoved štarta;
d. konji, katerih lastniki ali solastniki so v postopku z začasno ali pravnomočno odredbo Centrale izločeni ali
izključeni iz dirkalne dejavnosti.
5. V primeru, da handicaper pri prijavi konja posumi, da gre za konje, ki ne ustrezajo določilom tč. 3, alinee d. in e. ali
določilom tč. 4, alinee a. in b. tega člena, lahko od lastnika in trenerja konja zahteva ustrezno veterinarsko potrdilo
Člen 24: Prepoved štarta
1.

Centrala oz. handikaper ali sodniški zbor začasno prepove štart konju, če:
a. je identiteta konja nepojasnjena;
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b. je lastniški odnos konja nepojasnjen;
c. lastnik ali trener konja dokazano ni plačal terjatev s strani kasaških društev ali Centrale ali tujih kasaških
organizacij, za katere je ţe dobil opomin;
d. konj ni pravilno imuniziran;
e. je bil konj zaradi upornosti dvakrat odstranjen s štarta in je sodniški zbor odredil prepoved štarta;
f. konj na zadnjih treh zaporednih štartih ni dosegel rezultata boljšega od kvalifikacijske norme za svojo starost. Če
je bil konj diskvalificiran ali je dosegel rezultat slabši od kvalifikacijske norme zaradi nekorektne voţnje
sovoznika, je sodniški zbor dolţan to zabeleţiti v zapisniku dirke. Tak rezultat ne šteje v kvoto treh zaporednih
štartov. Prepoved štarta iz tega razloga traja najmanj 15 in največ 21 koledarskih dni. Po odpravi prepovedi
štarta ima konj spet na voljo tri štarte v katerih mora doseči rezultat boljši od kvalifikacijske norme.
g. je predloţen pozitivni izvid dopinga in kontrolna analiza potrjuje pozitivni izvid, oz. so se kontroli odpovedali. V
tem primeru se prepoved štarta določi v skladu z določili PKD za ugotavljanje in preprečevanje dopinga.
h. če lastnik ali trener konja na zahtevo handicaperja ne predloţi ustreznega veterinarskega potrdila po čl. 23, tč. 5
i. mu je bila zaradi pozitivne prve analize (A test) odvzetih vzorcev za kontrolo dopinga izrečena prepoved
nastopanja
2. Vloga pravnega sredstva proti prepovedi štarta nima odloţilnega učinka.
3. Prepovedi in kazni voznikom, trenerjem, lastnikom in konjem, izrečene izven področja Centrale, se upoštevajo. Če
pogoji za prepoved štarta prenehajo, Centrala (handikaper) prepoved odpravi.
Člen 25: Kdaj je prepoved štarta veljavna in ukrepi ob nespoštovanju prepovedi
1.
2.
3.

Če konj, voznik ali lastnik, ki dobi po PKD prepoved štarta, štarta kljub temu, Centrala določi vsakemu od naštetih
prepoved štarta v trajanju 30 koledarskih dni. Kazen izreče generalni sekretar Centrale.
Prepoved štarta stopi v veljavo takoj in sicer za vse dirke, za katere še ni potekel rok za prijavo, začne pa teči, ko je
bil lastnik oz. trener ali voznik pisno ali ustno obveščen.
Če se kot odgovorna oseba podpisuje cela skupnost lastnikov, velja, da so obveščeni vsi člani, ko o zapori obvestijo
enega člana skupnosti.

IV. ORGANIZACIJA KASAŠKIH DIRK
A. Osnovna pravila
Člen 26: Definicija kasaških dirk
1.
2.
3.

Dirke se tečejo v kasu, enovpregi v dirkalnem vozu (sulkiju), lahko pa tudi v dvovpregi.
Kas je osnovni način hoje konja, pri katerem konj istočasno premika diagonalna para nog.
Dirke so lahko tudi pod sedlom (kasaško jahanje ali monté). Za take dirke smiselno velja PKD. Če Centrala izda
posebna določila za kasaške dirke pod sedlom, potem imajo te večjo veljavo kot PKD.

Člen 27: Divje dirke
1.
2.
3.
4.

Vsaka izpeljava dirke mora biti odobrena s strani Strokovnega odbora.
Odobritev se odkloni, če ni zagotovljena izpeljava dirke po PKD.
Dirka, ki ni odobrena, velja za "divjo dirko".
Udeleţba na divjih dirkah je načeloma dovoljena. Konju se z divje dirke upošteva le zasluţek. Tekmovalcu, lastniku,
trenerju in konju se upošteva tudi izrečene kazni z divje dirke. Centrala lahko glede na svoje osnovne cilje delovanja
in v primeru kršenja zakonodaje, pravic ţivali in osnovnih smernic UET in podobnih pravil s strani organizatorjev
tekmovanj, prepove nastopanje na divjih dirkah imetnikom vozniških licenc, izdanih s strani Centrale. Tako
prepoved lahko razglasi Upravni odbor na lastno pobudo ali pa na predlog Strokovnega odbora. V primeru
nastopanja imetnika vozniške izkaznice na taki (prepovedani) divji dirki se voznika in konja, ki ga je vozil, kaznuje s
prepovedjo nastopanja za obdobje 30 dni, ob ponovitvi dejanja v roku 90 dni pa se kazen podvoji. Kazen izreče
generalni sekretar.

Člen 28: Kriteriji za sestavo propozicij glede na skupine konj
1.
2.

Kasaške dirke se razpišejo za skupine konj, kar se določi z razpisom – propozicijami.
Skupine se lahko tvorijo z upoštevanjem ene ali s kombinacijo naslednjih lastnosti:
a. starost konja,
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b. spol konja,
c. vsota nagrad konja,
d. rekord konja,
e. vsota zasluţenih nagrad konja v določenem časovnem obdobju,
f. uvrstitve konja v določenem časovnem obdobju,
g. nacionalnost konja,
h. število štartov konja v določenem obdobju,
i. nacionalnost lastnika konja
V izjemnih primerih se lahko priredijo dirke z odobritvijo Strokovnega odbora tudi po drugih kriterijih.
Upravni odbor Centrale lahko izda na pobudo Strokovnega odbora ali na lastno pobudo posebna določila, v katerih
so podrobnosti razpisnih skupin urejene po drugem odstavku tega člena. Ta določila, katerim se mora podrediti vsak
udeleţenec kasaških dirk, so v vsakič veljavnem besedilu sestavni del PKD in se objavijo v letnem koledarju
kasaških dirk ali kot sestavni del propozicij za posamezne dirkalne dneve.

Člen 29: Starost in spol konja
Za starost in spol konja je merodajen le identifikacijski dokument konja. Vsak lastnik ţrebca, ki je bil kastriran, mora to
spremembo pisno sporočiti Centrali skupaj z naslednjo prijavo v dirko oziroma v največ 30 dneh po kastraciji. Do istega
roka mora lastnik kastrata poskrbeti za vpis kastracije v identifikacijski dokument konja pri priznani rejski organizaciji.
Člen 30: Vsota nagrad, obveznosti lastnika ob nastopu v tujini in obveznost sporočanja rezultatov med
članicamu UET
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Vsota nagrad konja je vsota vseh denarnih nagrad, ki jih je konj dobil na dirkah. V to vsoto se ne vštevajo prispevki
po 2.c) odstavku 6. člena PKD. Za posamezen nastop se upošteva le tiste zasluţke, ki so nastali do roka za odjave
za posamezno dirko. V kolikor s propozicijami rok za odjave ni določen oz. ne obstaja, se kot prej navedena meja
upoštevanja zasluţkov upošteva rok za prijave. V kolikor je nastop konja v propozicijah pogojevan z drugimi kriteriji
(doseţen čas, uvrstitve, ipd.), se smiselno upošteva določila, ki so zgoraj navedena za zasluţek.
Centrala vodi za vsakega konja (najmanj) listo nagrad, ki jih je konj osvojil v tekočem letu ter skupno v karieri.
V kolikor je bila podana pritoţba na izid dirke ali odvzet vzorec za doping test, se vsota nagrad do pravnomočne
odločitve o pritoţbi oz. dopingu izračuna po začasni uvrstitvi.
Za upoštevanje nagrad, pridobljenih v tujini, je odločilno uradno sporočilo pristojnega tujega urada. V slovensko
valuto se zasluţki iz tujine preračunavajo po tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan zasluţka.
Vsak lastnik konja, ki je nastopal na tekmovanjih izven Centrale, je najkasneje do roka za prijavo na naslednjo dirko
v Sloveniji dolţan posredovati Centrali uradne rezultate teh nastopov, vključno z uvrstitvijo in z zasluţenimi
nagradami. V kolikor je Centrali poznano, da je nek konj po zadnjem štartu, ki ga je zabeleţila Centrala oz. ji je bil
ustrezno javljen, še štartal, pa to Centrali ni bilo javljeno, kot je opredeljeno zgoraj, se taka prijava avtomatično šteje
za nepopolno.
Namesto lastnika lahko ne glede na določila 5. odstavka tega člena uradno obvestilo o nastopu v območju drţav
članic UET poda tudi nacionalna kasaška federacija, članica UET. Centrala je dolţna posredovati podatke o
nastopih tujih konj, registriranih v drţavah članicah UET, njihovim nacionalnim kasaškim federacijam (tistim, v
katerih je konj trenutno registriran in tistim, v katerih je v treningu) najkasneje prvi delovni dan po nastopu.

Člen 31: Najniţja (vsiljena) vsota nagrad za tuje konje
1.

Tuji kasači (kasači registrirani v registrih kasaških konj v drţavah izven EU) štartajo načeloma s svojo polno vsoto
nagrad, vendar z najmanj naslednjimi vsotami (v kolikor jih ti konji niso dejansko zasluţili, se jim ob prvem štartu v
Sloveniji vpišejo te nagrade kot vsiljene vsote), in sicer:
a. za kobile:
kot dvoletnice:
2.000 EUR;
kot triletnice:
4.000 EUR;
kot štiriletnice :
6.000 EUR;
kot petletnice in starejše:
8.000 EUR;
b. za ţrebce in kastrate:
kot dvoletnike:
4.000 EUR
kot triletnike:
6.000 EUR;
kot štiriletnike :
8.000 EUR;
kot petletnike in starejše:
10.000 EUR.
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Celoten zasluţek konja iz tujine se preračuna v slovensko valuto po tečaju Banke Slovenije na dan prve prijave na
dirko.
2. Nagrade, dobljene po prvem štartu v Sloveniji, se prištejejo k najniţji (vsiljeni) vsoti nagrad. Štartna vsota konj,
vpisanih v uvozni register, se zaradi izvoza in ponovnega uvoza ne zmanjša.
3. Kadar štartajo v isti dirki slovenski konji, konji iz drţav članic EU in tuji konji se štartna mesta določajo le po njihovem
zasluţku, s tem, da se tujim konjem upoštevajo vsiljene vsote.
Člen 32: Rekord
1. Rekord je najboljši doseţen skupni čas konja v dirki, preračunan na kilometer.
2. Kot rekord šteje le najboljši doseţek v dirki dolgi najmanj 1600 m. Najboljši doseţki kvalifikacijskih dirk (44. člen),
doseţki na dirkalni stezi pod 1600 m in doseţki v promocijskih dirkah (38. člen) se ne priznajo kot rekord.
3. Rekorde se vodi po dolţini dirke na rekorde na kratkih stezah (1600m-1999m), srednje dolgih stezah (2000m2499m) in na dolgih stezah (2500m in več).
4. Centrala vodi sezname absolutno najboljših doseţkov vsakega konja in seznam njegovih najboljših doseţkov v
tekočem koledarskem letu (najboljši doseţek v letu).
5. Rekordi se priznajo le, če so bili doseţeni na stezi, ki je bila ustrezno izmerjena (3. odstavek 58. člena).
6. Rekordi, doseţeni v tujini, so priznani, če so bili doseţeni na dirki vsaj 1600 m in je bil Centrali predloţen uradni
dokument.
Člen 33: Popusti in dodatki – definicija ter maksimalen dodatek
Popust je zmanjšanje dolţine dirkalne steze, dodatek pa podaljšanje dolţine tekmovalne razdalje za 20 m ali 25 m ali
večkratnik teh razdalj, pri čemer različen razmak v eni dirki ni dopusten. Praviloma je največji moţni dodatek na kratkih
stezah 40 (50) m, na srednjih in dolgih pa 60 (75) m. Večji dodatki so izjemoma moţni s soglasjem Strokovnega odbora
Centrale.
Člen 34: Dodatki za konje
Dodatki se skladno z razpisanimi propozicijami lahko dajo za enega ali kombinacijo več faktorjev, ki jih določa 2. točka
28.člena, razen za nacionalnost konja ali nacionalnost lastnika.
B. Vrste kasaških dirk
Člen 35: Vrste dirk
Kasaške dirke se delijo:
1. Glede na pomembnost in višino nagradnega sklada na:
a. navadne dirke
b. dirke posebnega pomena
c. rejske dirke
d. promocijske dirke
2. Glede na sodelujoče konje:
a. nacionalne dirke (dirke za konje registrirane v Sloveniji);
b. dirke za slovenske kasače in kasače v slovenski lasti (dirka za konje, vpisane v register slovenskih kasaških konj
in konje registrirane v drţavah Evropske unije in so v lastništvu ali solastništvu drţavljana Republike Slovenije)
c. evropske dirke (dirke za konje registrirane v drţavah Evropske Unije)
d. mednarodne dirke (dirke za konje registrirane v Sloveniji, drţavah EU ali v katerikoli drugi drţavi)
e. ostale dirke
Merodajna je prva registracija konja s strani pristojne rejske organizacije v drţavi. Konjem vpisanim v register uvoţenih
konj v Sloveniji se glede moţnosti štarta v evropski ali mednarodni dirki kot merodajno upošteva njegovo prvo
registracijo.

Člen 36: Nacionalne dirke in evropske dirke
1.

Pravico udeleţbe na evropskih dirkah imajo konji, vpisani v registrih kasačev, ki jo vodi v Sloveniji priznana rejska
organizacija ali so vpisani v enem od registrov kasaških konj v drţavi članici EU. Za preprečitev diskriminatornosti
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morajo organizatorji dirke razpisovati v skladu s Pravilnikom o pogojih za udeleţbo kopitarjev na tekmovanjih ter
zbiranju podatkov s tekmovanj za kopitarje (Ur. L. RS št. 125/2003).
Vsi organizatorji dirk morajo na vsakem tekmovalnem dnevu najmanj dve dirki razpisati kot nacionalni dirki, najmanj
dve dirki pa kot evropski dirki. Ob tem morajo razpisna določila vseh dirk posameznega tekmovalnega dneva skupaj
izpolnjevati pogoj, da morajo vsi konji (slovenski in EU) imeti moţnost vpisa v najmanj eno dirko na tekmovalnem
dnevu.
Utemeljeni razlogi za razpis nacionalne dirke so:
a. tekmovanja kasačev registriranih v registru kasačev, ki ga vodi v Sloveniji priznana rejska organizacija z
namenom izboljševanja pasme;
b. dirke regionalnega pomena, ki sluţijo selekciji kasačev;
c. zgodovinske ali tradicionalne dirke.
Izjeme organizatorji predlagajo Centrali do 31.12. v letu, pred katerim se bo taka dirka izvedla. Centrala take dirke
javi ministrstvu, pristojnemu za ţivinorejo, le-to pa o tem obvesti ustrezne organe pri Komisiji EU.

Člen 37: Mednarodne dirke
1. Pravico udeleţbe na mednarodnih dirkah imajo konji registrirani v Sloveniji, konji registrirani v drţavah Evropske
Unije in tuji konji.
2. Razpis dirk pod c) alinejo 2. točke 35. člena ni dovoljen za izključno evropske ali tuje konje.
Člen 38: Promocijske dirke
Za promocijo kasaštva in vzgojno–izobraţevalne namene se lahko organizira tudi posebne dirke (npr. dirke sponzorjev,
dirke V.I.P., ipd.). S propozicijami je lahko določeno, da vozniki v teh dirkah ne rabijo imeti vozniške licence, morajo pa
biti sposobni obvladati konja vsaj do te mere, da ni ogroţena varnost drugih sodelujočih v dirki. Za posebne dirke so
dovoljena tudi odstopanja od nekaterih drugih pogojev (npr. voţnja v netekmovalnem sulkiju, s sovoznikom, ipd.).
Obvezno je odgovornostno zavarovanje voznika. Strokovni odbor lahko predpiše posebna pravila za ta tekmovanja.
Člen 39: Rejske dirke
1.

V rejskih dirkah se ugotavljajo najboljši konji enega ali več letnikov. Drţavna prvenstva posameznih letnikov so vrsta
rejskih dirk. Vrste rejskih dirk in minimalno višino nagrad v teh dirkah za vsako leto pred začetkom sezone določi
Upravni odbor Centrale. Slednji praviloma določi tudi kraj izvedbe in druge podrobnosti za izvedbo, za katere ni
pristojen Strokovni odbor.
2. Vsa drţavna prvenstva se lahko izvedejo le na A hipodromih z dolţino steze najmanj 1000m. Le izjemoma se
kvalifikacije za drţavna prvenstva lahko izvedejo tudi na B hipodromih. Razdalja kvalifikacijskih tekov za drţavna
prvenstva je enaka razdalji v finalih drţavnih prvenstev, dolţina je lahko različna le za tisto dolţino, ki je potrebna v
izogib štarta v ovinku.
3. Rejske dirke se lahko razpišejo samo kot dirke za slovenske konje. Izjema so mednarodne rejske dirke oz. dirke, ki
so razpisane za konje, ki so bili ob rojstvu vpisani v registre članic EU.
4. Rejske dirke za dvoletne konje se lahko razpišejo le na progi, ki mora biti dolga najmanj 1600m, štartajo pa se z
avtoštartom. Drţavno prvenstvo za dvoletnike se vozi na razdalji 1600 – 1800m, izvede pa se v mesecu oktobru.
5. Rejske dirke za triletne konje se lahko razpišejo le na progi, ki mora biti dolga najmanj 1600m in največ 2600m,
štartajo pa se z avtoštartom. Drţavno prvenstvo za triletnike se vozi na razdalji 2100 – 2400m, izvede pa se v
mesecu septembru.
6. Rejske dirke za štiriletne in kasneje starejše konje se lahko razpišejo le na osnovni razdalji, ki je lahko dolga najmanj
1600 in največ 4000m. Lahko se tečejo v enem ali dveh tekih.
7. Drţavno prvenstvo za štiriletne konje (derby) se vozi na progi 2600m, izvede pa se v prvi polovici avgusta.
8. Zadnji rok vplačil za drţavna prvenstva se določi s posebnimi propozicijami, vendar pa mora biti najmanj dva tedna
pred datumom dirke.
9. Roki plačil in zneski vpisnin za rejske dirke ter znesek in rok za morebitno naknadno prijavo se za vsako leto posebej
določi s posebnimi pravili, ki jih izda Upravni odbor.
10. Skupni nagradni sklad finalnega teka se mora v odnosu na zbrane vpisnine zvišati za tolikšen znesek, da vsota
vpisnin predstavlja manj kot 50% razpisane dotacije.
11. Če je v rejski dirki, ki se teče kot predtek in finalni tek, več konj istega lastnika, je v roku vsaj pol ure pred finalnim
tekom dovoljena menjava voznikov konj tega lastnika.
Člen 40: Dirke posebnega pomena
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Dirke posebnega pomena so dirke, katerih nagradni sklad znaša vsaj 1.500 EUR.
Člen 41: Posebni načini izpeljave dirk – dirke s točkovanjem in v več tekih
1. Načelno se dirke izpeljejo v enem teku.
2. Lahko pa se izpeljejo tudi kot:
a. dirke s točkovanjem,
b. dirke v več tekih.
3. Dirke za dvoletne konje se ne morejo razpisati kot dirke s točkovanjem ali kot dirke v več tekih.
Člen 42: Dirke s točkovanjem
1. Dirke s točkovanjem se odločijo v več tekih. Teki se ocenjujejo po točkovnem ali drugem sistemu, ki je obvezno
določen v razpisu (propozicijah).
2. Za posamezne teke se lahko določijo nagrade. Dirkalne steze so lahko različno dolge. Če se posamezni teki
izpeljejo v različnih dneh je dovoljena zamenjava voznikov.
Člen 43: Dirke v več tekih
1. Dirke v več tekih so sestavljene iz:
a. predtekov,
b. odločilnega teka in
c. v primeru določbe razpisa tudi tolaţilnega teka.
Vse dirke pod točko a), b) in c) morajo biti dotirane z najmanj običajnimi nagradami.
2. Razdelitev konj na posamezne predteke opravi handikaper. Konje enega lastnika je treba razdeliti na različne
predteke. Število konj, upravičenih štartati v predtekih, odločilnem teku in tolaţilnem teku ter določitev štartnih mest
se določi v razpisu.
3. Če se v istem dnevu izpeljejo predteki, odločilni tek in tolaţilni tek, lahko voznik v odločilnem teku vozi le tistega
konja, ki ga je vozil v predteku. Izjemen primer je le, če je v taki obliki dirke, več konj istega lastnika. V tem primeru je
v roku vsaj pol ure pred finalnim tekom dovoljena menjava voznikov konj tega lastnika.
4. Konji, ki so bili v predteku diskvalificirani, so odstopili ali so bili distancirani, ne morejo sodelovati v odločilnem ali
tolaţilnem teku.
5. V dirkah v več tekih, izpeljanih v istem dnevu, se nagrade, dobljene na predtekih, ne prištejejo k vsoti nagrad za
morebitno določitev štartnih mest v odločilnem ali tolaţilnem teku.
Člen 44: Kvalifikacijske dirke in kvalifikacijske norme
1.
2.

3.
4.

5.

Vsak konj, ki naj bi sodeloval na dirkah se mora kvalificirati.
Konj se kvalificira, če na kvalifikacijah doseţe ustrezen kilometrski čas, sodniki pa za konja presodijo, da je ustrezno
obvladljiv oz. primeren za dirke. Kvalifikacijske norme za slovenske kasače in kasače registrirane v drţavah EU, so
na A stezah naslednje:
a. 2-letniki: na stezi, dolgi 1600 m: kilometrski čas najmanj 1:32,0;
b. 3-letniki: na stezi, dolgi vsaj 1600 m: kilometrski čas najmanj 1:27,0;
c. 4-letniki ali starejši: na stezi, dolgi vsaj 1600 m: kilometrski čas vsaj 1:25,0;
d. tuji konji na stezi, dolgi vsaj 1600 m: kilometrski čas vsaj 1:20,0, dveletni konji te kategorije pa morajo doseči
kilometrski čas vsaj 1:24,0.
Na B in C stezah so kvalifikacijske norme za 2 sekundi višje od navedenih od a do d alineje tega odstavka.
Konji vpisani v register uvoţenih konj so kvalificirani, če je v njihovem izvoznem potrdilu potrjen ustrezen kilometrski
čas. Uvoţeni konji, ki v izvoznem potrdilu nimajo odgovarjajočega kilometrskega časa, se morajo kvalificirati glede
na svoj izvor po določbah 2. točke tega člena.
Vsak konj mora v prvih treh štartih v koledarskem letu opravljanja kvalifikacij, kvalifikacijski čas potrditi v dirki. Šteje
se, da je konj uspešno potrdil kvalifikacije tudi, če je bil distanciran, a je dosegel ustrezen čas. V nasprotnem
primeru mora kvalifikacije opravljati ponovno. Konj mora ponovno opravljati kvalifikacije, če:
a. v prvih treh štartih po opravljenih kvalifikacijah ni dosegel kvalifikacijske norme
b. v zadnjih 365 dneh ni štartal v dirki;
c. v prejšnjem koledarskem letu sicer potrdi kvalifikacijsko normo za svojo starost, vendar je ta doseţeni čas slabši
od norme za njegovo starost v trenutnem koledarskem letu
Za kvalifikacije se dovoli udeleţba dodatnega konja.
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Za opravljanje kvalifikacij je obvezno konja prijaviti na enak način kot za dirke, in sicer na predpisanem obrazcu in z
vsemi zahtevanimi podatki o konju in lastniku. Vsi konji, ki opravljajo kvalifikacije na dirkalni dan, morajo biti vpisani
z vsemi podatki v bilten dirk. Konje v kvalifikacijah na dirkalni dan ali izven dirkalnih dni lahko vozijo le imetniki
vozniških licenc A, B, P ali T v predpisani opremi.
Izjemoma se dovoli opravljanje kvalifikacij pred dvema sodnikoma izven dirkalnih dni. Izjema ne velja za konje, ki
morajo po a alineji 4. odstavka tega člena kvalifikacije opravljati ponovno.
V biltenu dirk se konjem, ki so uspešno opravili kvalifikacije, ta doseţek označi s črko Q (npr.: 1:23,1Q). Konju se ta
čas kot začasno osnovo za handikapiranje briše v trenutku, ko je v iztečeni dirki prvič presegel kvalifikacijsko normo
iz 2. odstavka tega člena ne glede na to, če je čas iz dirke boljši ali slabši glede na čas iz kvalifikacij.
Kvalifikacije morajo biti opravljene pred rokom za odjavo konja iz dirke.

C. Tehnična organizacija dirk
Člen 45: Določitev, sklepčnost in veljavnost odločanja sodniškega zbora
1. Za posamezni dirkalni dan ZSKS imenuje sodniški zbor, ki šteje 5 članov, na manjših dirkališčih, v manj zasedenih
dirkah in v dirkah niţjega ranga pa je lahko sodnikov tudi manj, a ne manj kot trije.
2. Sodniški zbor sestavljajo predsednik in člani. ZSKS določi predsednika. Če le-ta na dirki ni prisoten, prisotni člani
določijo drugega predsednika sodniškega zbora, ki pa mora imeti status višji kasaški sodnik.
3. Sodniški zbor je sklepčen z vsaj tremi člani, le v primeru višje sile tudi z manj. V kolikor je na prireditvi prisotnih manj
sodnikov od števila, ki je navedeno v programu, lahko sodniški zbor manjkajoče sodnike nadomesti z drugimi
prisotnimi sodniki na prireditvi.
4. Člani sodniškega zbora, ki so lastniki konja v dirki, oziroma so v oţjem sorodstvu (starši, otroci, zakonec, brat,
sestra) ali pa so v zaposlitvenem oziroma kapitalsko-povezovalnem odnosu (npr.: delodajalski odnos, povezanost v
gospodarskih druţbah) z lastnikom, voznikom, rejcem ali trenerjem tega konja v dirki, v tej točki ne smejo odločati
oziroma sodelovati pri sojenju.
5. Sodniški zbor odloča z večino glasov. V kolikor je število članov sodniškega zbora parno, šteje v primeru
neodločenega izida glasovanja o odločitvi glas predsednika sodniškega zbora dvojno. V zapisnik dirk se zapišejo
samo doseţene odločitve sodniškega zbora. V primeru drugačnega mnenja preglasovanih članov sodniškega zbora
se le-tega v zapisnik ne zapisuje.
6. Prireditelj ima pravico z utemeljeno obrazloţitvijo zaprositi Strokovni odbor Centrale za neimenovanje posameznega
sodnika z liste aktivnih sodnikov na njihovih prireditvah. Strokovni odbor o prošnji odloči in z njo seznani ZSKS.
Člen 46: Sodniški zbor in sklepanje stav
Člani sodniškega zbora na posamezni prireditvi ne smejo sklepati stav ali jih dati skleniti.
Člen 47: Naloge in dolţnosti sodniškega zbora
1.
2.

3.

V času dirkalne prireditve izključno sodniški zbor nadzoruje spoštovanje PKD. Dirkalna prireditev se za sodniški
zbor začne eno uro pred prvim štartom in konča pol ure po koncu zadnje dirke oz. dokler sodniški zbor ne zaključi
svojega dela. Če v tem času odvzem vzorcev za doping še ni končan, sodniški zbor nadzor primerno podaljša.
Sodniški zbor je še posebej pristojen odločati v naslednjem:
a. določiti, da tečejo določeni konji brez stav;
b. skrajšati dirkalno stezo zaradi vremenskih pogojev ali pogojev na stezi;
c. neposlušne konje izločiti s štarta ali pa jim pri ponovljenem štartu določiti zunanjo štartno pozicijo;
d. najkasneje 100m po štartu odločiti, ali je bil štart neveljaven;
e. prekiniti dirko (79. člen);
f. dirko razglasiti za neveljavno (80. člen);
g. tako pred kot po koncu dirke naročiti odvzem vzorcev, da se ugotovi, če so bila uporabljena nedovoljena
sredstva (doping) ali če je oseba, ki je vplačala kavcijo za tak pregled, zahtevala pregled določenega konja;
h. vozniku, ki na štartu ni v tekmovalnih barvah, ki so zanj vpisane, ali če njegova oprema ne ustreza 67. členu, ne
dovoliti udeleţbe na dirkah, če to zmanjšuje varnost dirke;
i. udeleţence dirke, ki so v eni dirki zakrivili ţe dva neveljavna štarta, odstraniti z dirke;
j. glede na vremenske okoliščine, pogoje na stezi ali druge tehnične pogoje spremeniti avtoštart v drugo vrsto
štarta in spremeniti dolţino proge. Dolţine proge ni dovoljeno spreminjati pri rejskih dirkah.
k. odločati na dirkalni dan o identiteti konja na podlagi lastnega preverjanja podatkov na mikročipu konja.
Prav tako je sodniški zbor pooblaščen, da vozniku, oz. lastniku ali trenerju (glede na 21.člen), ki je po njihovem
mnenju:
a. bistveno preslabo pripravil svojega konja;
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b. naklepno ali grobo oviral druge udeleţence;
c. z izrekom kazni za najmanj en teden in največ za en mesec ne dovoli sodelovanja na dirkah, lahko pa ga
kaznuje tudi z denarno kaznijo.
Sodniški zbor je dolţan tudi:
a. oceniti stanje steze kot hitra, dobra, srednja, teţka ali globoka;
b. prepovedati udeleţbo na dirkah konju, katerega zdravstveno stanje ne ustreza zahtevam kasaških dirk, oz. je po
mnenju sodniškega zbora neprimeren za udeleţbo na dirki in predstavlja nevarnost za druge udeleţence dirke;
c. vozniku, čigar stanje lahko ogroţa izpeljavo dirke po PKD ali pri katerem obstaja sum, da je zauţil preveč
alkohola (je vinjen; mejna vrednost znaša 0,5 promila alkohola v izdihanem zraku), prepovedati sodelovanje na
dirki. Kdor preizkus odkloni, ne sme nastopiti in zanj se šteje, da je bil alkoholiziran. Preizkus se izvede z
alkotestom (na izdihan zrak) in rezultata preizkusa ni moţno izpodbijati. Stroške pozitivnega testa nosi testirana
oseba. Poleg prepovedi voţnje mora sodniški zbor pri pozitivnem alkotestu izreči tudi prepoved nastopanja za
najmanj 14 dni in denarno kazen v višini najmanj 50 EUR, pri čemer se kazen za vsako ponovitev v roku 90 dni
od prejšnjega izreka iz istega vzroka podvoji. Enake prepovedi in kazni veljajo za tiste voznike, za katere
sodniški zbor oceni, da so pod vplivom drugih prepovedanih psihoaktivnih snovi ali kaţejo druge znake, ki po
presoji sodnikov onemogočajo sodelovanje v dirki.
d. diskvalificirati konja (74. člen);
e. poskrbeti, da je v zapisniku dirk zapisano vse v zvezi s sodniškimi odločitvami;
f. preveriti ali dati preveriti (deţurnemu veterinarju identiteto konja);
g. pred vsako dirko preveriti ustreznost opreme voznika, konja in sulkija;
h. poskrbeti, da so vozniki ustrezno seznanjeni s kaznimi, ki so jih dobili na dirkalni dan. V primeru, da so kazni
objavljene na oglasni deski na prireditvenem prostoru na dan dirk ali na spletni strani Centrale v roku 48 ur po
končani prireditvi, se takšne objave tudi štejejo za ustrezne.
Sodniški zbor je na dirkalni dan pooblaščen za tolmačenje vseh morebitnih dvoumnih določil in za odločanje v
primerih, ki jih pravilnik ne opisuje ali pa je glede na dano situacijo premalo določno opisan.
Kazen stopi v veljavo dan po objavi ukrepa, razen za dirke, za katere je rok za prijavo ţe pretekel. Izjemoma se
dovoli nastop kaznovanim voznikom v rejskih dirkah in dirkah posebnega pomena, vendar se čas prestajanja kazni s
tem prenese oz. ustrezno podaljša. Za ponavljajoče prekrške sodniški zbor kazni stopnjuje tudi iznad zgoraj in
kasneje opisanih meja.
Kazni, ki so vezane na čas, mora sodniški zbor vedno definirati z datumskimi mejami, pri čemer veljata kot kazen
tako datum začetka kot datum končanja kazni. Zaradi sezonske narave kasaških dirk v Sloveniji se v dobo
prestajanja kazni ne šteje obdobje med zadnjo dirko v eni in prvo dirko v naslednji sezoni (prenos kazni). V tem
obdobju izven sezone je dovoljena udeleţba na dirkah v tujini, razen konjem v primerih pozitivnih doping testov.
V kolikor namerava sodniški zbor za nek prekršek na dirkalni dan izreči denarno kazen, ki je višja od 100 EUR, ali
izreči tekmovalcu prepoved nastopa za več kot 15 koledarskih dni (oz. 2 tekmovalna dneva), je zavezan k
predhodnem zaslišanju obtoţenega.
Sodniški zbor je na dirkalni dan pristojen tudi za kaznovanje lastnovirajo njeno normalno odvijanje z neprimernim
delovanjem.
Sodniški zbor je v primeru videnega fizičnega obračunavanja, v katerega je vpleten tudi kdorkoli od aktivnih oseb v
kasaštvu, dolţan o tem obvestiti policijo in organe Centrale.

Člen 48: Sekretar dirke, vodstvo dirk
1.
2.
3.

3.
4.

Prireditelj mora za pripravo in izpeljavo kasaških dirk imenovati sekretarja in vodstvo dirk.
Naloga vodstva dirk je priprava in izpeljava dirk, če po PKD za to niso izrecno pristojni drugi funkcionarji.
Sekretar dirk je dolţan:
a. voditi dnevnik dirk, v katerem morajo biti vse listine, ki na dan dirk prispejo k sodniškemu zboru in vodstvu dirk,
splošne odločitve sodniškega zbora, protesti in njihove odločitve ter izrečene kazni;
b. sestaviti zapisnik dirk. Ta mora vsebovati od spodaj navedenih podatkov vse dostopne, in sicer:
za uvrščenega konja: ime, lastnika, voznika, trenerja, uvrstitev, dirkalno stezo, skupen čas, kilometrski
čas, nagrado dirke, častno nagrado, kvoto totalizatorja; označiti konje, ki so bili uvrščeni in so imeli
galop v dirki (na podlagi zahtevka sodnikov);
za neuvrščenega konja: ime, lastnika, voznika, trenerja, mesto, dirkalno stezo, skupen;
dan in kraj štarta, stanje steze (hitra, dobra, srednja, teţka ali globoka), temperaturo v času dirke;
proteste in odločitve, izrečene kazni, ki jih je sprejel sodniški zbor;
ostale zadeve, ki mu jih odredi zapisati sodniški zbor ali vodstvo dirk;
c. sprejeti proteste in vsa sporočila drugih vrst;
d. zapisati odločitve sodniškega zbora;
e. pravočasno zagotoviti objavo sprememb programa dirke.
Vsak prireditelj mora imeti v času dirkalne prireditve zagotovljeno delovanje sekretarja tudi pred začetkom prireditve,
njegovo mesto pa se običajno nahaja na sodniški tribuni.
Sekretar dirk vodi evidenco, v katero k posameznim dirkam vpisuje odjave ali spremembe.
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Sekretar dirk mora zapisati v zapisnik druge pomembne izjave udeleţencev o dirki in jo posredovati sodniškemu
zboru.
Sekretar dirk vnese v zapisnik vse proteste, ki so bili vloţeni, navede čas, kdaj so bili vloţeni in z vsakim protestom
nemudoma seznani sodniški zbor.

Člen 49: Handikaper
1.
2.
3.

Handikaper je oseba, ki skrbi, da se za prijavljene konje po roku za odjave preveri pravilnost vpisov v dirke in opravi
delitev dirk ter razporeditev na štartna mesta tako, kot je opredeljeno v PKD.
Strokovni odbor Centrale za koledarsko leto določi enega ali več handikaperjev, pri čemer morajo imeti vsi opravljen
preizkus iz poznavanja PKD ali status sodnika in so polnoletni.
Handikaper za svoje delo odgovarja Strokovnemu odboru Centrale.

Člen 50: Štarter
Prireditelj mora imenovati štarterja, ki štarta dirke po PKD in skupaj s sodniškim zborom odloča o veljavnosti štarta do
trenutka, ko konji pridejo na štartno linijo. V primeru nesoglasja med štarterjem in sodniškim zborom obvelja odločitev
sodniškega zbora.
Člen 51: Ciljni sodnik
1. Sodniški zbor določi izmed svojih članov ciljnega sodnika. V kolikor tega ne stori, je ciljni sodnik predsednik
sodniškega zbora.
2. Ciljni sodnik je dolţan:
a. z uporabo ciljne fotografije, video posnetka ali pa s prostim očesom, če drugih tehničnih pripomočkov ni na voljo,
ugotoviti začasno in dokončno uvrstitev in to sporočiti sodniškemu zboru;
b. diskvalificirati konja, ki je prišel skozi cilj v galopu, nečistem kasu ali pasu. Ta odločitev je neizpodbitna.
c. v času roka za proteste popraviti napako pri objavi začasnega vrstnega reda prihoda konj v cilj.
Člen 52: Merilec časa
1. Prireditelj mora za dirkalno prireditev zagotoviti merilca časa. Ta zabeleţi čase, ki so jih konji dosegli v dirki in sicer:
a. skupen čas in
b. (povprečni) kilometrski čas.
2. Merilec časa mora tudi ugotoviti, kateri konj je distanciran, to je 10 sekund za zmagovalcem (razen v dirkah
dvoletnikov) ter to sporoči sodniškemu zboru.
3. Čase (skupne in kilometrske) se ugotavlja na 1/10 sekunde natančno. Zaokroţevanje stotink poteka tako, da se 5 na
mestu stotink zaokroţi navzdol (na 0).
Člen 53: Veterinar
1. Prireditelj mora za dirkalno prireditev določiti deţurnega veterinarja. Njegova glavna naloga je morebitno nudenje
pomoči poškodovanim konjem,skrbeti pa mora tudi, da so izpolnjeni predpisi za boj proti kuţnim boleznim, preverja,
če so sodelujoči konji ustrezno imunizirani, opravlja identifikacijsko kontrolo in na zahtevo sodniškega zbora poda
izvedensko mnenje o zdravstvenem stanju sodelujočega konja. Deţurni veterinar lahko na podlagi lastnega
opaţanja v toku ogrevanja predlaga sodniškemu zboru izločitev konja iz dirke zaradi očitnega šepanja, drugih
poškodb in znakov zdravstvenih motenj, zaradi katerih meni, da bi konj ne smel štartati.
2. Pooblaščeni veterinar je veterinar, ki je pooblaščen s strani Centrale za odvzem vzorcev za doping kontrolo, lahko pa
v dogovoru z deţurnim veterinarjem, Centralo ali ZSKS, opravlja tudi vse naloge iz pristojnosti deţurnega veterinarja.
Pooblaščeni veterinar je na dirkalnem dnevu prisoten v dogovoru s Centralo ali ZSKS.
Člen 54: Prepoved stav
Poleg oseb določenih v 46. členu PKD tudi sekretar dirk, deţurni ali pooblaščeni veterinar, štarter, in merilec časa ne
smejo sklepati stav ali jih dati skleniti.
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Člen 55: Zdravnik na dirkalni prireditvi
Prireditelj mora poskrbeti, da je v času dirkalne prireditve na voljo zdravnik in reševalno vozilo.
Člen 56: Kovač
Prireditelj mora poskrbeti, da je v času dirkalne prireditve na voljo kovač.
Člen 57: Prisotnost funkcionarjev in konj
1.
2.

Vsak funkcionar (sekretar dirk, deţurni zdravnik, deţurni veterinar in kovač) mora biti prisoten ves čas dirkalne
prireditve. Dirkalna prireditev se začne eno uro pred prvim štartom in se konča pol ure po koncu zadnje dirke.
Vsak konj mora biti prisoten na dirkališču najmanj dve uri pred štartom njegove dirke. Izjemoma lahko Strokovni
odbor za pomembnejše dirke predpiše tudi stroţja pravila glede prihoda in nastanitve konj na hipodromu.

V. IZPELJAVA KASAŠKIH DIRK
Člen 58: Dirkališče
1. Na prošnjo lastnika ali upravitelja dirkališča se dirkališče po njegovem dirkalno-športnem pomenu razvrsti
(kategorizira) kot A, B ali C-stezo. Kategorizacijo opravi Strokovni odbor in na osnovi kategorije steze določi
maksimalno število nastopajočih v posamezni dirki.
2. Dirkališče je primerno za dirke, če so na razpolago vsaj naslednje naprave oz. objekti: dirkalna steza, sodniški
prostor, naprava za merjenje časa in avto-štart. Avtoštart mora ustrezati kategoriji dirkališča, kar pomeni, da mora biti
avtoštartna lestev dolga najmanj 2 metra za vsakega konja v eni vrsti. To pomeni, da mora biti lestev na dirkališčih, ki
sprejmejo v eno vrsto 7 konj dolga najmanj 14 metrov, na dirkališčih, ki sprejmejo v eno vrsto 6 konj najmanj 12
metrov ter na dirkališčih, ki sprejmejo v eno vrsto 5 konj najmanj 10 metrov.
3. Izmera dirkalne steze mora biti opravljena z uradno geodetsko izmero v razmaku enega metra od notranje omejitve
oziroma roba. Listino o izmeri je treba deponirati pri Centrali. Geodetsko izmero je potrebno opraviti vsaj enkrat na
10 let, sicer pa po vsaki rekonstrukciji, ki zadeva notranji rob tekmovalne steze. Geodetsko izmero je lastnik ali
upravitelj dirkališča opraviti tudi na zahtevo Strokovnega odbora Centrale, ko obstaja utemeljen dvom o pravilnem
prikazovanju stanja glede dolţine steze. Centrala lahko odobri, da je geodetsko izmero moţno nadomestiti z drugo
primerno in cenejšo vrsto izmere, ki jo nadzorujeta ali opravljata dva pooblaščenca Centrale. V kolikor je dirkalna
steza ob geodetski izmeri za več kot 3‰ krajša, kot znaša uradna dolţina enega kroga, se za pretekla leta popravi
vse izračune časov konj, ki so štartali na teh dirkališčih, ob manjših odstopanjih pa se rezultatov ne popravlja.
4. Dirkalne steze je treba fiksno označiti s primernim številom distančnih oznak, cilj pa z dvema ciljnima stebroma.
Začetek ciljne ravnine (najmanj 100 in največ 200m do cilja) mora biti označen z oznako rdeče-bele barve, ki je s
prostim očesom vidna na sodniško tribuno. V kolikor se na dirkalni dan dirke izvajajo z avtoštartom, je potrebno
120m pred štartnim mestom postaviti oznako modre barve, ki je s prostim očesom vidna na sodniško tribuno. Štart
se označi s postavitvijo štartnega stolpa.
Člen 59: Razpis dirk (propozicije)
1. Prireditelj določi predlog propozicij za dirkalni dan po skupinah konj in jih pošlje Strokovnemu odboru Centrale v
potrditev. Strokovni odbor mora pregledati vsebino propozicij glede na skladnost s PKD in drugimi sklepi organov
Centrale. Strokovni odbor je dolţan dati morebitne pripombe v roku 15 dni od prispetja predloga propozicij na sedeţ
Centrale, v nasprotnem primeru se šteje, kot da je soglasje dano.
2. Propozicije morajo biti pred objavo odobrene in vsaj 30 dni pred iztekom roka za prijave razposlane vsem kasaškim
društvom ali objavljene na domači spletni strani Centrale.
3. Po izteku roka za prijave propozicij prireditelj ne more umakniti. Izjemoma se lahko rok za prijave podaljša do roka za
odjave (ponovno odprtje), če je bilo ob izteku roka za prijave manj kot 8 prijav. Podaljšanje je, ob soglasju
organizatorja, lahko tudi za 24 ur čez rok za odjave, če ob roku za odjave ostane vpisanih manj konj, kot kot je
število konj v prvi vrsti avtoštarta+1 na predmetnem hipodromu.
4. Če je ob roku za odjave vsaj toliko konj, kot je število konj v prvi vrsti avtoštarta+1 na predmetnem hipodromu , ki
bodo štartali, se mora dirka izvesti. Če je konj manj, se dirka izvede po presoji organizatorja, ki tudi določi višino in
število nagrad. V kolikor ţeli prireditelj dirko, v kateri je po roku za odjavo vpisanih manj konj, kot je število konj v prvi
vrsti avtoštarta+1 na predmetnem hipodromu, zdruţiti z drugimi dirkami, je to moţno storiti po predhodni odobritvi
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predsednika Strokovnega odbora. Tako odločitev je organizator dolţan nemudoma sporočiti handikaperju. Lastniki
ali pooblaščenci za konje, ki tako ostanejo v dirki, lahko glede na nove pogoje ponovno presodijo, če bodo konje
obdrţali v dirki ali pa jih bodo brisali iz spiska. V soglasju s predsednikom SO se lahko ponovno odpre rok za prijavo
v dirko za 24 ur.
5. Če se prijava zaradi preloţitve dirkalnega dne umakne ali če dirkalni dan odpade, se morajo vse morebitne vplačane
prijavnine vrniti v polnem znesku.
7. Prireditelj lahko razpiše pogojne dirke (npr. prodajne dirke, dirke pomembnih osebnosti, dirke ponijev, ipd.). Take
dirke mora v razpisu posebej označiti ter jih potem lahko, ne da bi navedel vzroke, na dan prijave štarta odpove.
8. V posamezni dirki je število konj omejeno, in sicer načeloma na stezah kategorije A na 14 konj, na stezah kategorije
B 12 konj in na stezah kategorije C na 10 konj. Strokovni odbor lahko na prošnjo organizatorja spremeni zgoraj
navedene omejitve.
Člen 60: Vsebina propozicij
Propozicije morajo vsebovati najmanj naslednje:
a. kraj in dan dirke;
b. vrsto dirke;
c. pravico udeleţbe konjev;
d. višino in razdelitev denarnih in častnih nagrad;
e. višino in rok vplačila prijavnin in odstopnin;
f. dolţino dirkalne steze v metrih;
g. morebitne dodatke in popuste;
h. način štarta (štart s trakom ali avtoštart);
i. dan in uro zadnjega roka prijav in roka odjav; če roka za odjave ni, se šteje, kot da je rok za prijave enak roku za
odjave.
Člen 61: Prijava v dirko
1. Prijava po PKD je prijava konja na razpisano dirko. Trener ali odgovorna oseba je odgovoren za pravilnost podatkov
pri prijavi.
2. Prijava mora biti dana v okviru razpisnih pogojev. Po tem je sprememba ali umik prijave mogoč le do roka za odjave.
Menjava voznika po roku za odjave brez ustreznega zdravniškega spričevala ali vzroka, ki kaţe na višjo silo, je
moţna, vendar proti plačilu pristojbine, ki je določena s sklepom Upravnega odbora.
3. Prijava se lahko odda v pisni obliki po pošti, po fax-u, po elektronski pošti ali preko elektronske prijave na spletni
strani Centrale.
4. Vsaka prijava mora vsebovati:
a. označbo dirke;
b. ime konja,
c. ime, priimek in v primeru soimenjakov še letnico rojstva trenerja ali pa njegovo šifro, kot mu jo dodeli Centrala,
d. ime in priimek voznika,
e. podpis lastnika ali njegovega pooblaščenca. Pri elektronski prijavi ali prijavi po elektronski pošti podpis ni
potreben.
5. V kolikor Centrala izda obrazec prijave, morajo biti na prijavi vsebovani vsi podatki, ki jih obrazec zahteva ne glede
na gornji predpis.
6. Posebne zahteve pri štartu konja (zunanji štart, pomočnik pri štartu s trakom, ipd.) se mora obvezno javiti skupaj s
prijavo za dirke do roka za prijavo štarta.
7. Prijava, ki po roku za odjave ne vsebuje imena licenciranega voznika, se šteje za nično. V kolikor je ob roku za
odjave isti voznik prijavljen pri dveh ali več konjih se prijave vseh teh konj štejejo za nične.
8. V kolikor prireditelj sam zbira prijave, je dolţan spisek prijavljenih konj Centrali posredovati največ 24 ur po koncu
roka za prijave.
9. Moţna je t.i. alternativna prijava,vendar največ ena, t.j. prijava še v drugo točko propozicij, prijavitelj pa mora
označiti prvo izbiro. Prijavitelj se mora do roka za odjave odločiti, katero od prijav bo obdrţal za posameznega
konja. V primeru, da prijavitelj v prijavi eksplicitno ne navede prve izbire ali da do roka za odjave ne sporoči svoje
odločitve glede alternativne prijave, ima handikaper pravico sam razporediti konja.
Člen 62: Prijavnine, vračila, kvalifikacije za rejske dirke
1. Pogoj za udeleţbo na dirki je plačilo zneska, ki je bil določen v razpisu (prijavnina).
2. Prijavnina za posamezne konje ne sme presegati 1,5% razpisane nagrade dirke, razen pri rejskih dirkah, kjer je
lahko seštevek rednih (delnih) vpisnin največ v višini 3 % razpisane skupne nagrade.
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3. Prijavnine se plačajo ob koncu roka za odjave, v kolikor v propozicijah ni določeno drugače. Dirke se lahko razpišejo
z več kot dvema terminoma za vplačilo prijavnin, vendar ne z več kot tremi, če je dotacija vsaj v višini, ki je najmanj
dvakrat večja od običajnih dirk.
4. Rok plačila delnih zneskov se ravna po propozicijah. Zadnji delni znesek se mora plačati najkasneje do roka za
odjave.
5. Če prijavnina ni popolnoma ali delno plačana do roka za odjave, konj ni upravičen štartati. Ţe vplačani zneski
zapadejo v korist prireditelja.
6. Če se konja po roku za odjave umakne, zapade do takrat vplačani vloţek v korist prireditelja.
7. Če je vplačanih prijavnin za neko rejsko dirko več kot za dve polni vrsti avtoštarta na dirkališču, kjer se bo rejska
dirka izvajala ali pa več kot 16 pri štartu iz traku, se morajo najmanj 13 dni pred tako dirko izvesti kvalifikacije, ki so
dotirane v višini povprečnih dirk. Prijavnine v teh dirkah so enake kot v ostalih običajnih točkah sporeda.
8. Centrala se lahko odloči, da za nekatere kategorije dirk prijavnine ne bo pobirala, kar se mora na primeren način
objaviti.
Člen 63: Odjava štarta
1. Do roka za odjavo mora lastnik prireditelju sporočiti, če se konj ne bo udeleţil dirke.
2. Odjava štarta je lahko pisna, po fax-u, internetu, elektronski pošti ali ustna pri prireditelju oziroma Centrali, če slednja
zbira prijave in odjave.
3. Če se rok za odjavo štarta zamudi, vplačani morebitni zneski prijavnin zapadejo v korist prireditelja.
Člen 64: Zmanjšanje števila nastopajočih, delitev vpisanih v več skupin, premik meja razpisanih kategorij, kazni
za nenastopanje
1. Handikaperju v roku dveh ur po roku za odjave predstavnik prireditelja sporoči, za kakšen ukrep se je odločil glede
tistih dirk, v katerih je prijavljenih več konj, kot pa jih lahko štarta v posamezni dirki in kaj namerava z dirkami, kjer je
prijavljenih manj konj, kot je število konj v prvi vrsti avtoštarta+1 na predmetnem hipodromu. Slednje je moţno
zdruţiti smiselno z drugimi dirkami, pri čemer v primeru izvzema konj handikaper iz nove dirke izvzame najprej tiste
konje, ki so bili v osnovi vpisani v dirko z manjšim številom prijavljenih, pri enakih številih pa se jih obravnava skladno
z ostalimi določili 64. člena PKD. Handikaper zmanjša število nastopajočih konj z:
a. delitvijo dirke,
b. izvzemom konj.
O načinu odloča prireditelj.
2. Če se dirka deli, je treba oblikovati dve ali več skupin. Prireditelj mora v tem primeru razpisano nagrado razpisati za
vsako skupino. Moţno pa je tudi zmanjšati prvotno razpisani nagradni sklad take dirke, vendar za največ 20%, kar
prireditelj sporoči handikaperju nemudoma po zaključku roka za odjave.
3. Konje istega lastnika ali voznika je treba razdeliti v različne skupine po postopku iz 4. odstavka tega člena.
4. V kolikor ni predvidena drugačna moţnost s propozicijami, se konje razdeli po vsoti nagrad na ta način, da dodelimo
konja z najmanjšo vsoto nagrad prvi skupini, konja s prvo višjo drugi skupini, konja z naslednjo višjo vsoto nagrad
spet prvi skupini, itd.. Glede na nastalo situacijo (bistvene kvalitetne razlike med konji, vpisanimi v dirko) je moţna v
soglasju s Strokovnim odborom tudi drugačna delitev dirke (npr. v "boljšo" in "slabšo" skupino).
5. Pri isti vsoti nagrad je odločilen rekord, kar pomeni, da bo konj s slabšim rekordom dodeljen prvi skupini, konj z
naslednjim boljšim drugi, itd..
6. Pri treh ali več skupinah je treba ukrepati podobno.
7. Handikaper lahko vzame konje iz dirke. To se stori, če ne pride do delitve dirke ali drugačnega prerazporejanja konj
skladno s tem členom pravilnika, in sicer se iz dirke vzame toliko konj, da ostane v dirki takšno število konj, kot jih
lahko štarta glede na kategorizacijo dirkališča oz. glede na propozicije. Najprej se iz dirke izvzame tiste konje, ki so
vpisani v višjo kategorijo, kar pomeni, da bi imeli moţnost sodelovanja tudi v kateri drugi dirki glede na razpisane
kriterije v propozicijah. V dirki ostanejo konji, katerih zadnji štart je časovno najbolj daleč, če v propozicijah ni
določeno drugače (npr. prednost vpisa konj z manj štarti, za mlajše konje, konji z manjšim letnim zasluţkom, ipd.).
Če je v propozicijah naveden kak drug kriterij kot kriterij prednosti pri vpisu, se ga jemlje kot prednostnega pred
kriterijem datumov zadnjih nastopov. Če je v propozicijah navedenih več kriterijev (npr. prednost vpisa mlajših konj z
manjšim zasluţkom), se kriterije v enakem vrstnem redu, kot so navedeni, jemlje kot prednostne pred datumi zadnjih
nastopov. Konji, ki so bili neupravičeno izločeni iz programa dirk, se morajo na prošnjo spet sprejeti. Prošnjo je treba
oddati vsaj 24 ur pred štartom. Ti konji štartajo brez stav in zavzamejo zadnja štartna mesta v zadnji vrsti.
8. Če sta na isti dan štartala dva ali več konjev, se, v kolikor propozicije ne določajo drugače, iz dirke izvzame konj z
niţjo vsoto nagrad. Pri dveh enakih vsotah nagrad štarta konj z boljšim rekordom. Če sta enaka vsota nagrad in
rekord odloča ţreb.
9. Za konje, ki so bili izvzeti iz štarta, mora prireditelj vrniti vplačane vloţke brez kakršnihkoli odbitkov.
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10. V kolikor je po roku za odjave v neki dirki več konj, kot je razpisanih mest, v drugih pa manj, lahko enako kot v 1.
odstavku tega člena predstavnik prireditelja handikaperju da moţnost smiselnega premikanja meja razpisanih
kategorij v smislu zagotovitve moţnosti štarta čimvečjemu številu vpisanih konj.
11. Odjava konja po roku za odjavo s predloţenim veterinarskim potrdilom pomeni hkrati tudi prepoved nastopanja tega
konja v naslednjih 10 dneh.
12. Nenastopanje konja, ki v roku za odjavo ostanejo v dirki in za nenastopanje nimajo predloţenega ustreznega
veterinarskega potrdila do štarta dirke, pomeni hkrati tudi prepoved nastopanja tega konja v naslednjih 16 dneh.
V tem primeru sodniški zbor kaznuje trenerja konja s 40 EUR. Ob ponovitvi tega dejanja v koledarskem letu se
kazen konju podvoji tako konju glede nenastopanja (32 dni) kot tudi denarna kazen trenerju (80 EUR).
13. Handikaper mora lastnika konja, ki ni bil sprejet v dirko, na krajevno običajen način (lahko je to tudi samo objava na
spletni strani Centrale) obvestiti o vzroku nesprejetja.
14. Imetnik kasača, ki ga prijavi na tekmovanje, ima pri postopku iz 13. odstavka pravico zahtevati mnenje strokovnjaka
v skladu z drugim odstavkom 8. člena Direktive 89/662 EGS.
Člen 65: Program dirk (bilten)
Za vsako dirkalno prireditev mora prireditelj izdati program dirk (bilten), ki mora vsebovati najmanj naslednje:
a. številko in ime dirke,
b. nagrado (skupno denarno nagrado in posamezne denarne nagrade),
c. dolţino dirke in dolţino dirkalne steze za vsakega konja,
d. številko konja v dirki in njegovo štartno mesto,
e. ime, barvo, spol, starost in izvor konja, rekord in zadnje tri uvrstitve; pri imenu konja se zaradi tehničnih omejitev
lahko skrajša morebitna imena konj na 15 znakov (vključno s presledki), pri čemer se konju, ki ni v slovenskem
registru, dopiše tudi zvezdico in oznako izvora drţave, uvoţenim konjem pa se k imenu dopiše le oznako izvora
drţave,
f. ime ali psevdonim lastnika,
g. ime rejca,
h. ime in tekmovalno barvo voznika,
i. ime trenerja,
j. čas štarta.
Člen 66: Dolţnosti voznikov, lastnikov, trenerjev in pomoţnega osebja na dan dirke
1. Vozniki morajo na dan dirk upoštevati vsa navodila vodstva dirk in funkcionarjev, ki so imenovani za izpeljavo dirk.
2. Lastniki oz. trenerji morajo osebno ali po pooblaščencu najkasneje eno uro pred štartom javiti sekretarju dirkalnega
dne, v kolikor ne bodo štartali (odjava).
3. Lastnik oz. trener mora najkasneje eno uro pred štartom prijaviti napake v programu dirk o konju, katerega v lasti ali
treningu je. V istem času je treba sporočiti morebitne spremembe v programu dirk.
4. Imetniki veljavnih vozniških licenc, ki so v programih vpisani kot vozniki, morajo izpeljati prevzete voţnje, razen če to
preprečujejo razlogi po c) alinei 4. odstavka 47. člena. Odjava je moţna le zaradi višje sile ali s predloţitvijo
zdravniškega spričevala, kjer je potrjeno, da voznik ni sposoben sodelovati na dirki. Sodniški zbor oceni, če je šlo za
višjo silo ali ne; v primeru, da ne, se menjava omogoči le s takojšnjim plačilom pristojbine za menjavo voznika kot jo
določa veljavni sklep Upravnega odbora Centrale o pristojbinah.
5. Vodenje, voţnja in ostalo upravljanje konj od kraja zapreganj do tekmovalne steze ter po iztečeni dirki je na dan dirke
dovoljeno le osebam, ki so stare najmanj 14 let.
6. V primeru, da ima voznik v dirki konja, katerega lastnik ali solastnik je, lahko vozi le tega konja, ne dovoli pa se mu v
isti dirki voziti drugega konja.Izjemoma je to moţno le, če je tak konj v lasti oţjega sorodstva ( starši, otroci, zakonec,
brat, sestra) in je voznik tudi trener tega konja.
Člen 67: Oprema tekmovalca in konja ter prepovedana oprema
1. Dirko je treba voziti v tekmovalnih barvah, kot so vpisane v vozniški licenci. V kolikor ima lastnik konja ali skupnost
lastnikov registrirane svoje tekmovalne barve, so vozniki glede tekmovalnih barv vezani na navodila lastnikov.
2. Dres je sestavljen iz čelade, očal ali vizirja, rokavic, eno ali dvodelnega dresa, pri čemer so hlače v osnovi in
večinoma bele ter polškornjev ali škornjev. Ko se voznik nahaja na stezi, mora imeti dres primerno čist in zapet,
čelado pa zapeto s podbradnim jermenčkom.
3. Z dovoljenjem sodniškega zbora se lahko vozi tudi v zaščitnem dresu.
4. V dirki so dovoljeni le biči, ki so dolgi največ 140 cm. Pri dirkah pod sedlom (monté) je največja dolţina biča 65 cm;
pri dirkah dvovpreg pa ima lahko bič samo voznik, največja dolţina pa je 220 cm. Dovoljeni so le biči iz nekovinskih
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materialov, ki ne vsebujejo nikakršnih dodatkov in pomagal (npr. električnih, elektronskih, mehanskih), ki povzročajo
dodatno bolečino konju.
Na dirki se uporabljajo tekmovalni vozovi (sulkiji), ki ne ogroţajo varnosti ostalih sodelujočih in ustrezajo naslednjim
normam (UET):
a. največja širina sulkija ne sme presegati 165cm;
b. kolesa tekmovalnih sulkijev morajo biti na notranji in zunanji strani opremljena z enobarvnimi plastičnimi ščitniki;
c. razdalja med kolesi in vilicami sulkija ne sme biti večja od 6 cm;
d. sulkiji morajo imeti opore za noge (stremena) in pritrjen sedeţ;
e. če se uporablja za povezavo ojnic in konja sponke (quick-hitch), morajo imeti le-te dodatne varovalne jermenčke,
ki povezujejo sponko s kširom konja;
f. sulki mora biti napreţen tako, da konci ojnic ne segajo preko konjevih prsi;
g. v dirki se smejo uporabljati le sulkiji, ki jih je dovoljeno uporabljati na dirkah članic Evropske kasaške zveze
(UET), sulkiji t.i. "domače izdelave" morajo imeti ustrezen atest.
V kolikor sodniški zbor ne glede na prej našteta merila oceni, da kateri izmed tekmovalnih sulkijev ogroţa varnost
sodelujočih, lahko tekmovalcu prepove sodelovati v dirki z njim.
V dirki je prepovedana uporaba opreme ali materialov, ki bi lahko poškodovali konja ali pa spremenili njegovo fizično
integriteto. Še posebej je prepovedano uporabljati (UET, 29.1.2005):
a. vajeti in palice za glavo, na katerih so t.i.jeţki, ki lahko poškodujejo konjev vrat;
b. električne stimulatorje;
c. ţvale, ki lahko poškodujejo konjev gobec;
d. uzde in drugi deli opreme, ki konju popolnoma zapirajo pogled;
e. kakršnekoli noţne jermene, ki vplivajo na gibanje konja;
f. kakršenkoli pripomoček ali poseg, s katerim se povzroča nenaravno dihanje konja;
g. pri dirkah pod sedlom (monté) je prepovedana uporaba ostrog;
h. vajeti, ki so na zadnjem koncu spete oz. so uporabljane na način, da opletajo za voznikom oz. za sulkijem.
Ogrevanje konj smejo opraviti le vozniki z licenco v predpisani opremi, ogrevanje lahko opravljajo tudi licencirani
vozniki, ki imajo sicer prepoved nastopanja, razen, če je vzrok prepovedi nastopanja pozitiven doping test ali hujši
disciplinski prekršek za katerega je kazen izrekla Komisija za pritoţbe.Dovoljen je tudi sulki za trening, vendar le do
parade. Ni dovoljeno ogrevanje konja na stezi na povodcu. V ogrevanju je obvezna uporaba štartnih številk.
Voznik na sulkiju ne sme kaditi ali piti.
Ne glede na gornja določila lahko deţurni veterinar odredi drugačno namestitev dela opreme ali prepove uporabo
posameznega dela opreme, ki konju po nepotrebnem povzroča bolečine.

Člen 68: Parada
1. Prireditelj lahko odredi, da se konji, ki sodelujejo v dirki, pokaţejo gledalcem (parada).
2. Vsak sodelujoči je dolţan sodelovati v paradi in pri tem upoštevati pravila, ki mu jih je prireditelj sporočil (v biltenu ali
pred vstopom na stezo). Parada se načeloma opravi najmanj 7 minut pred štartom dirke, in sicer po najkrajši poti od
vhoda na dirkališče proti tribuni. Po končani paradi mora biti do štarta zagotovljenega še najmanj 3 minute časa.
3. Razmak med sodelujočimi v paradi, ki jo vozijo v vrsti, je lahko pred tribuno maksimalno 10 metrov. Razmak in način
parade je lahko v rejskih in ostalih pomembnejših dirkah drugačen (posamična parada).
4. V utemeljenih izjemnih primerih lahko sodniški zbor na prošnjo na dan dirke dovoli udeleţencu, da ne sodeluje na
paradi.
Člen 69: Načini štarta
1.
2.

Dirke se glede na propozicije štartajo s trakom, iz obrata, iz stranske steze (vse to se pojmuje kot štart s trakom) ali
z avtoštartom.
Štartna mesta se od notranje strani navzven oštevilčijo. Pri več štartnih vrstah se oštevilčenje nadaljuje od znotraj
navzven. Če en konj ne štarta oziroma ga ni na stezi do objave "minuta do štarta", se ostali udeleţenci pomaknejo
po številkah navznoter, kar storijo na opozorilo sodniškega zbora oz. objave po ozvočenju.

Člen 70: Avtoštart, štartna mesta v avtoštartu
1. Pri avtoštartu se štartna mesta določajo tako, kot določajo propozicije, običajno glede na vsoto nagrad ali pa po
doseţenih časih. V kolikor v propozicijah to ni posebej navedeno, štarta konj z najniţjo vsoto nagrad praviloma v prvi
vrsti znotraj. Če je več konj z enako vsoto nagrad, štarta znotraj tisti konj, ki ima boljši čas. Med konji z enako vsoto
nagrad in enakimi rekordi odloča o štartnem mestu ţreb.
Konjem se na podlagi zaprosila ob prijavi lahko odobri zunanji štart in se jim v bilten vpiše oznaka »ZŠ«. Konje z
zaprošenim zunanjim štartom se razvrsti na najbolj zunanje pozicije v drugi vrsti (v primeru, da jih je več se med njimi
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uporablja osnovno določilo razvrstitve štartnih pozicij v dirki) vendar le v primeru, da bi bili po izvedenem
handicapiranju razvrščeni v prvo vrsto za štartnim avtomobilom. Konjem, ki so po handicapiranju razvrščeni v drugo
vrsto, se v bilten prav tako vpiše oznaka »ZŠ«, obdrţijo pa svojo pozicijo po handicapu. V primeru, da je prijavljenih
konj le za eno štartno vrsto, vsi konji obdrţijo svoje pozicije po handicapu. Sodniški zbor lahko na dan dirke
izjemoma dovoli zunanji štart tudi tekmovalcem, ki za to niso zaprosili ob prijavi konj v dirko.
Pri rejskih dirkah se štartna mesta določajo tako, da se najprej izbere toliko konj z najvišjim zasluţkom, kot jih gre v
prvo štartno vrsto, nato pa se ţreba številke konjem od večjega zasluţka proti manjšemu. Za štartna mesta v drugi
vrsti se ţreba smiselno enako, kot za prvo štartno vrsto. V primeru enakih zasluţkov ima konj z boljšim časom
prednostno pravico ţrebanja. Ţrebanje štartnih mest je javno in se opravi na tekmovalni dan. Strokovni odbor lahko v
okviru potrjevanja propozicij odobri drugačen način določitve štartnih mest in drugačen čas ţrebanja (npr. na dan
dirke).
V vseh dirkah posebnega pomena in v mednarodnih primerjalnih dirkah se štartna mesta praviloma ţrebajo, čas in
kraj ţrebanja pa se določi v propozicijah.
V kolikor se ţrebanje štartnih številk opravlja na dirkalni dan in številko ţreba voznik, je to dolţan storiti v celotni
opremi (brez biča).
Če se dirka vozi kot dirka v več tekih, se v finalu določajo štartna mesta po doseţenih mestih v predtekih (štartno
mesto ena ima zmagovalec z boljšim časom iz predteka, štartno mesto dve zmagovalec s slabšim časom iz
predteka, štartno mesto tri drugouvršeni iz predteka z boljšim časom, itd.). Štartna mesta v finalu se lahko določi tudi
drugače, če to predvidevajo propozicije.
Če avtoštart ni mogoč (kar ugotavlja sodniški zbor), se po navodilih štarterja lahko izvede štart brez pripomočkov
(štart s speljevanjem).
V kolikor druga štartna vrsta ni polna, imajo vozniki v njej moţnost izbirati, za katerim konjem bodo štartali, in sicer
na sledeč način:
a. Če je v drugi vrsti en konj manj kot v prvi, ima zunanji iz druge vrste moţnost izbire štartne pozicije bodisi za
zunanjim iz prve vrste ali pa drugim z desne iz prve vrste (gledano v smeri voţnje). Praktičen primer: v prvi vrsti
je pet konj, v drugi pa so le štirje; zunanji v drugi vrsti ima pravico štarta za pozicijo 4 ali 5 iz prve vrste.
b. Če sta v drugi vrsti dva konja manj kot v prvi, ima zunanji iz druge vrste moţnost izbire štartne pozicije tako kot
pod a) (za zunanjim iz prve vrste ali pa za drugim z desne iz prve vrste, gledano v smeri voţnje), konj levo od
njega pa lahko izbira med naslednjim parom (za tretjim ali četrtim, gledano z desne v smeri voţnje). Pri tem
morata oba navedena konja obdrţati svoji poziciji za navedenima paroma do štartne linije. Praktičen primer: v
prvi vrsti je pet konj, v drugi pa so le trije; zunanji v drugi vrsti (pozicija tri v drugi vrsti) ima pravico štarta za
pozicijo 4 ali 5 iz prve vrste, njegov levi sosed, (pozicija 2 v drugi vrsti) pa za pozicijo 2 ali 3. Drugih možnosti
izbora štartajoči iz druge vrste v tem primeru nimajo.
c. Če so v drugi vrsti trije konji manj, kot v prvi vrsti, ima zunanji iz druge vrste moţnost štarta za enim od zunanjih
dveh iz prve vrste, predzadnji iz druge vrste lahko izbira med naslednjim parom gledano z desne strani v smeri
voţnje, pred-predzadnji iz druge vrste pa ima moţnost izbire štarta med naslednjim parom, gledano z desne v
smeri voţnje.
d. Pravilo se nadaljuje po tem principu, s tem da če v drugi vrsti štarta le en konj, lahko poljubno izbira, za kom iz
prve vrste bo štartal. Če pa v drugi vrsti ostaneta dva konja in je v prvi vrsti neparno število konj, ima levi konj iz
druge vrste (gledano v smeri voţnje) moţnost izbire štartne pozicije za 1 pozicijo manj, kot tisti, ki štarta z desne.
Praktičen primer: v prvi vrsti je pet konj, v drugi pa sta dva. Notranji v drugi vrsti lahko štarta za pozicijama 1 ali 2
iz prve vrste, zunanji pa lahko štarta za pozicijami 3, 4 ali 5 iz prve vrste.
Vozniki, ki imajo moţnost izbire štartne pozicije, lahko izbirajo izključno med navedenimi moţnostmi, vse ostalo se
jemlje kot štart z napačne pozicije, lahko pa tudi dodatno še kot oviranje sovoznikov. Grafični prikazi moţnih
kombinacij štartov v drugi vrsti ob nepolni zasedenosti druge vrste so prikazani na naslednjih dveh shemah:
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

13

A2: sta v drugi vrsti 2 konja manj kot v prvi:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11

12

12

A3: so v drugi vrsti 3 konji manj kot v prvi:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

10

10

11

11

A4: so v drugi vrsti 4 konji manj kot v prvi:

1

2

3

4

5

6

7

8

8

9

9

10

10

10

A5: je v drugi vrsti 5 konji manj kot v prvi:

1

2

3

4

5

6

7

8

8

8

9

9

9

9

A6: je v drugi vrsti je 6 konji manj kot v prvi oz. štarta v drugi vrsti le en konj:

1

2

3

4

5

6

7

8

8

8

8

8

8

8
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Moţnost izbire štartnih mest voznikov v drugi vrsti, če druga vrsta ni polna
A) Primer za hipodrom, kjer v vrsti štarta 7 konj in:
A1: je v drugi vrsti je 1 konj manj kot v prvi:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

13

A2: sta v drugi vrsti 2 konja manj kot v prvi:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11

12

12

A3: so v drugi vrsti 3 konji manj kot v prvi:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

10

10

11

11

A4: so v drugi vrsti 4 konji manj kot v prvi:

1

2

3

4

5

6

7

8

8

9

9

10

10

10

A5: je v drugi vrsti 5 konji manj kot v prvi:

1

2

3

4

5

6

7

8

8

8

9

9

9

9

A6: je v drugi vrsti je 6 konji manj kot v prvi oz. štarta v drugi vrsti le en konj:

1

2

3

4

5

6

7

8

8

8

8

8

8

8
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B) Primer za hipodrom, kjer v vrsti štarta 6 konj in:
B1: je v drugi vrsti je 1 konj manj kot v prvi:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11

B2: sta v drugi vrsti je 2 konja manj kot v prvi:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

10

10

B3: so v drugi vrsti je 3 konji manj kot v prvi:

1

2

3

4

5

6

7

7

8

8

9

9

B4: so v drugi vrsti 4 konji manj kot v prvi:

1

2

3

4

5

6

7

7

8

8

8

8

B5: je v drugi vrsti je 5 konji manj kot v prvi oz. v drugi vrsti štarta le en konj:

1

2

3

4

5

6

7

7

7

7

7

7
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C) Primer za hipodrom, kjer v vrsti štarta 5 konj in:
C1: je v drugi vrsti 1 konj manj kot v prvi:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

C2: sta v drugi vrsti 2 konja manj kot v prvi:

1

2

3

4

5

6

7

7

8

8

C3: so v drugi vrsti 3 konji manj kot v prvi:

1

2

3

4

5

6

6

7

7

7

C4: so v drugi vrsti 4 konji manj kot v prvi oz. je v drugi vrsti samo en konj:

1

2

3

4

5

6

6

6

6

6
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6. Skupna dolţina speljevanja avtoštarta znaša najmanj 250 in največ 350m. Avto spelje po povelju sodniškega zbora
»štart prost« in s hitrostjo pribliţno 30 km/h zbira udeleţence dirke. Udeleţenci zavzamejo svoja štartna mesta
obvezno do oznake modre barve, ki je pribliţno 120m pred štartom. Ko avto prevozi to oznako, začne enakomerno
pospeševati in do štartne linije doseţe tekmovalno hitrost konj ter se od njih oddalji.
7. Ko je dano povelje »štart prost«, se štart lahko prekine oziroma razveljavi samo zaradi nesreče oziroma takih
nepravilnosti, oviranj, ipd., ki imajo za posledico, da udeleţenec dirke ne po svoji krivdi ni mogel zavzeti svoje
štartne pozicije. Zaradi konj, ki po povelju »štart prost« po lastni krivdi preidejo v nepravilen način teka, zaradi
napake na opremi ali kako drugače izgubijo svojo pozicijo ali zaostanejo za avtom, se avtoštarta ne prekinja oziroma
ponavlja.
8. Uspešnost izpeljave avtoštarta presojajo štarter oziroma sodniški zbor. Načeloma pa se smatra, da je avtoštart
uspešno izpeljan, če so vsi konji, ki so ob prehodu štartne linije za avtom, na svojih štartnih pozicijah. Izjema je
lahko štart nekega udeleţenca "od zadaj", kjer je dovoljen maksimalni zaostanek na modri liniji 50 metrov za avtom,
kar pa mora biti predhodno prijavljeno. Konji s prijavljenim zunanjim štartom lahko avtomatično uveljavljajo pravico
štarta “od zadaj”. Sodniški zbor ima moţnost, da nepravilnosti na štartu sankcionira s kaznimi, pri posebej hudi
nepravilnosti (npr. štart iz napačne pozicije,mimo štartne rampe, itd..), ki udeleţencu prinese bistveno prednost pred
konkurenti, tudi z diskvalifikacijo.
9. Avtoštart se lahko izvede tudi na drugačen način, če ima prireditelj za to pogoje in natančna pisna navodila
Strokovnega odbora.
10. Ko je dano povelje (ali znak) »štart prost«, ni dovoljena nobena pomoč več pri avtoštartu. Ostala pomoč je dovoljena
le takrat, ko je ta navedena v prijavi konja na dirko.
Člen 71: Štart s trakom
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Pri štartu s trakom se štartna mesta v trakovih razdelijo tako, kot določajo propozicije, običajno po vsotah nagrad ali
po doseţenih časih.
V kolikor v propozicijah to ni posebej navedeno, štarta konj z najniţjo vsoto nagrad znotraj v določeni distanci (v
traku). Pri konjih z enako vsoto nagrad štarta znotraj v traku konj z boljšim rekordom. Pri konjih z enako vsoto
nagrad in enakimi rekordi odloča ţreb.
V rejskih dirkah in mednarodnih primerjalnih dirkah mest in deţel se štartna mesta znotraj traku ţrebajo.
Če rejska dirka ali mednarodna primerjalna dirka mest oz. deţel teče kot dirka v več tekih in udeleţenci posameznih
predtekov štartajo v odločilnem teku iz različnih trakov, udeleţenci izbirajo svoja štartna mesta znotraj enega traku v
vrstnem redu po uvrstitvi v predteku. Če se je predtek tekel v več skupinah, se znotraj enega traku, iz katerega
štartajo ti udeleţenci, razvrstijo skladno s 3. odstavkom 70. člena PKD.
Pri štartu s trakom morajo udeleţenci zavzeti mesta znotraj trakov. Obvezno je kroţenje konja – prepovedano je
stanje na mestu.
Štart se začne z ukazom "konji na svoja mesta".
Sledi ukaz "zaprite trakove". Štarter ne sme dati komande "zaprite trakove", dokler niso vsi konji na svojih
štartnih mestih. Če vozniku po trikratnem pozivu "konji na svoja mesta" ne uspe pripeljati konja na štartno mesto,
mu sodniški zbor določi "pomoč na štartu". Tak konj s pomočnikom mora štartati na zunanji strani tekmovalne
steze.
Po sedmih sekundah sledi ukaz "gotovo".
Po naslednjih dveh sekundah sledi ukaz "ena".
Po naslednjih dveh sekundah sledi ukaz "dve" (trakovi padejo).
Po eni sekundi sledi ukaz "Štart".
Centrala da prireditelju ali sodniškemu zboru na razpolago kaseto s štartnim ukazom.
Pri štartih s pomoţne steze, iz obrata in podobnih lahko Strokovni odbor izda posebna navodila za te vrste štartov.

Člen 72: Štartni red
1.

Če se udeleţenci naslednje dirke nahajajo na dirkalni stezi, jo lahko zapustijo le v notranji prostor. Sodniški zbor
lahko dovoli izjeme. Ravnanje v nasprotju s tem pravilom vodi do izgube pravice do štarta.
2. Po paradi se udeleţenci dirke podrejajo navodilom štarterja. Njihova dolţnost je, da se pojavijo na štartu točno in da
sledijo navodilom štarterja. Na štartu je treba biti discipliniran.
3. Če konj zadrţuje ali ovira štart (upornost), ga lahko štarter ali sodniški zbor:
a. pri avtoštartu premesti v drugo vrsto – na zunanji štart. Ostali udeleţenci se pomaknejo eno štartno mesto
naprej.
b. pri štartu s trakom pa mu lahko določi pomočnika. Tak konj mora štartati na zunanji strani tekmovalne steze.
Ostali udeleţenci se pomaknejo eno štartno mesto naprej.
4. Štarter ali sodniški zbor lahko pri štartu s trakom na prošnjo voznika konju odobri pomočnika in mu dovoli štartati
zunaj.
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Štarter ali sodniški zbor lahko udeleţencu prepovedo štart in ga izključijo iz dirke, če upornost konja močno
podaljšuje ali ovira štart.
Udeleţenci ne smejo ravnati v nasprotju s pravili, še posebaj:
a. ne smejo prehitro peljati preko štartnega znaka ali skozi trakove,
b. ne smejo ovirati drugih udeleţencev pri štartu,
c. ne smejo zapustiti štartnega mesta,
d. pri speljevanju za štartnim avtom ne smejo menjati voznega pasu,
e. ne smejo izsiliti napake pri štartu,
f. ne smejo s konjem stati na mestu pri izvajanju štarta.
Če se pri štartu grobo kršijo predpisi ali se štarta v nasprotju z navodili štarterja, lahko štarter pred prehodom konj
preko štartne linije razveljavi štart (štart ni uspel) in ukaţe, da se štart ponovi. Če štart ni uspel, je treba to takoj z
jasno razpoznavnim znakom sporočiti. Pooblastilo, ki ga ima sodniški zbor, da razsodi, če štart ni uspel, je
nedotakljivo.
Kdor se dvakrat v isti dirki prekrši proti predpisom PKD o štartu ali proti navodilom štarterja v isti dirki, se izključi iz
nadaljnjega štarta.
Če voznik ne obvlada upornega konja, lahko sodniški zbor odredi, da ga vozi izkušenejši voznik. Le-tega predlaga
lastnik.
Štart na trak se lahko izvede tudi na drugačen način, če ima prireditelj za to pogoje in natančna pisna navodila
Strokovnega odbora.

Člen 73: Način teka
Dirke morajo kasači teči v kasu. Pas, nečisti kas in galop so načini teka, ki so proti določilom PKD.
Člen 74: Diskvalifikacija
1.
2.

3.
4.
5.

Diskvalifikacija konja pomeni popolno izgubo uvrstitve v končni uvrstitvi. Diskvalifikacija v toku dirke je izguba
nadaljnje upravičenosti tekmovanja v dirki.
Vzroki diskvalifikacije so:
a. nečisti kas, pas in triangel: pravila za diskvalifikacijo so enaka, kot za galop pod alinejo b) tega odstavka;
b. galop, pri čemer je največja moţna dolţina galopa 100m v enem kosu, oz. manj, če konj v galopu prehiteva ali
pridobiva na hitrosti. Konj je zaradi ponavljajočega galopa diskvalificiran, če zagalopira več kot dvakrat. Galop v
toku dirke, ki za posledico nima diskvalifikacije, se pri rezultatu konja zabeleţi z X (npr.: 1.18,6X);
c. galop, nečisti kas, triangel ali pas na ciljni liniji ter v ciljni ravnini (zadnji ravnini pred ciljem dirke), pri čemer je ta
mejna točka najmanj 100 in največ 200 metrov oddaljena od ciljne linije in je označena z rdeče-belo oznako;
d. namerna voţnja izven tekmovalne steze;
e. grobo oviranje in grobo pariranje;
f. tekmovanje konja brez voznika na delu dirke;
g. grobo kršenje pravil na štartu ali dvakratna povzročitev ponovitve štarta iste dirke;
h. padec ali pobeg konja na stezi med ogrevanjem, pred dirko ali v razveljavljeni dirki (ki se ponavlja), pri čemer
sodniški zbor presodi o potrebi po diskvalifikaciji;
i. voţnja v korist drugega voznika oz. voţnja v nasprotju s 1. točko 76.člena PKD.
j. dokončno pozitiven izvid doping kontrole
Diskvalifikacijo sodniški zbor objavi po ozvočenju takoj, ko je to moţno (med ali po dirk), vsekakor pa pred objavo
uradnih rezultatov. Z objavo postane diskvalifikacija veljavna in neizpodbitna. Izjema je napaka (npr. objava napačne
številke), ki jo je treba popraviti v roku za protest.
Konji, ki so bili trikrat zaporedoma diskvalificirani zaradi nečistega koraka, pasa ali galopa, imajo prepoved
nastopanja. Vzrok za prepoved se ugotavlja po f) alinei prvega odstavka 24. člena.
Če konj galopira zaradi nekorektne voţnje sovoznika, sodniški zbor to ustrezno zabeleţi v skladu s 24.členom PKD.

Člen 75: Pravilnik voţnje
1.
2.

Voznik se mora v dirki obnašati tako, da drugih ne moti, ne ovira in ne ogroţa.
Vozniki:
a. morajo ostati na omejeni dirkalni stezi;
b. morajo kot vodilni voznik ostati na notranji strani dirkalne steze in ne zapuščati svojega voznega pasu. Vozniki, ki
sledijo, se morajo odločiti za en vozni pas in ne smejo voziti po različnih voznih pasovih (kontrola dveh voznih
pasov);
c. lahko menjajo vozni pas le, če s tem ne motijo, ovirajo ali ogroţajo ostalih udeleţencev;
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d. morajo takoj, ne da bi s tem ovirali ostale udeleţence, parirati konja, ki galopira ali ima drugačen nepravilen tek.
Konja, ki galopira, je treba, ne da bi s tem motili ali ovirali ostale udeleţence, usmeriti navzven in ga parirati izven
skupine udeleţencev v dirki takoj, ko je to mogoče in tam konja spraviti nazaj v kas. Če to ni mogoče, je voznik
dolţan ostati na svojem voznem pasu in obdrţati tempo sosednjih konj v dirki. Za konje, ki so bili v dirki ovirani,
se v zapisnik rezultatov dirk vpiše "oviran". Pri pariranju je najstroţje prepovedano tako zaustavljanje konja, ki bi
oviralo za njim vozeče, kaznuje pa se ga poleg z diskvalifikacijo (2.e) odstavek 74. člena) lahko glede na
ogroţanje ostalih udeleţencev tudi dodatno z denarno kaznijo oz. prepovedjo tekmovanja za določeno obdobje;
e. morajo čimprej, ne da bi s tem ovirali ostale udeleţence, odstraniti svojega diskvalificiranega konja iz dirke ali pa
nadaljevati dirko tako, da ostalih udeleţencev ne ovirajo, v kar se šteje voţnja na razdalji dveh dolţin konja za
zadnjim (nediskvalificiranim) udeleţencem v dirki ali pa voţnja skrajno desno od (nediskvalificiranih)
udeleţencev v dirki;
f. se med dirko ne smejo (prekomerno) pogovarjati ali ustvarjati hrupa;
g. morajo drţati bič v smeri voţnje ali tesno ob telesu usmerjenega nazaj ali na rami in ga ne smejo pretirano ali po
nepotrebnem uporabljati; ko je bič usmerjen nazaj, ga mora voznik drţati mirno, da s tem ne moti konja za seboj;
h. morajo pri uporabi biča vajeti drţati v obeh rokah. Pri zamahu bič ne sme zapustiti prostora nad sulkijem. V ciljni
ravnini sme voznik izvesti največ pet dotikov konja z bičem, posebej prepovedana je uporaba biča na surov
način oziroma na vsak način, ki bi konju povzročil sledi ali poškodbe. Prav tako je strogo prepovedana uporaba
biča po prehodu skozi ciljno črto. Sodniški zbor lahko prisotnost poškodb zaradi bičanja preverja tudi po odhodu
konja s steze.
i. morajo imeti stopala neprenehoma v opori na sulkiju, razen v primeru reguliranja stranskih palic ali za izvlek
ušesnih zamaškov, ipd.;
j. morajo potem, ko so dosegli cilj, voziti še najmanj 300 m v smeri voţnje in ne smejo naglo zaustavljati;
k. lahko menjajo vozni pas le za prehitevanje, če s tem ne ovirajo ali ogroţajo ostalih udeleţencev. Šteje se, da
prehiteni ni bil oviran, če mu ob tem manevru ni bilo potrebno spreminjati smeri ali hitrosti voţnje ter da med
njima ni prišlo do fizičnega kontakta konj ali sulkijev. Prepovedano je tudi voziti "pod trebuh" sosednjemu konju in
voţnja v prostor, kjer ni prostora za sulki;
l. smejo konja priganjati le z vozniškemu športu primernimi sredstvi. Prepovedana je uporaba mehanskih ali
električnih "spodbujevalnih" dodatkov bičem in ostali opremi ter brcanje konj;
m. morajo biti v sulkiju v toku celotne dirke; konj ki brez voznika preteče del dirke, se diskvalificira;
3. Po objavi zmagovalca je voznik zmagovitega konja dolţan odpeljati tako imenovani častni krog. V kolikor prireditelj
zmagovalcu (in morebiti drugim plasiranim) podeljuje tudi častne nagrade, je zaţeleno, da za podelitev preskrbi
osebo, ki je sposobna za čas podelitve sposobna obvladovati konja. Voznik lahko za ta primer na sulkiju kot pomoč s
seboj pripelje in s podelitve priznanj odpelje osebo, ki ima najmanj 14 let.
Sodniški zbor mora kršitve tega člena točke 2., alineje c, d, h, j, k in n obravnavati kot grobe kršitve pravil dirke in jih ob
ponovitvah kaznovati stroţje. Denarna kazen za nepravilno ali prekomerno uporabo biča po 2. točki, alineji h. tega člena
znaša ob prvem kaznovanju 40 EUR ter ob ponovitvi prekrška v roku 90 dni 80 EUR in prepoved nastopanja vsaj 8
koledarskih dni oziroma 1 tekmovalni dan. Pri vsaki naslednji ponovitvi tega prekrška v roku treh mesecev mora sodniški
zbor kazen podvojiti. Ob zelo grobi prekomerni uporabi biča lahko sodniški zbor vozniku takoj odredi prepoved
nastopanja vsaj 8 koledarskih dni. Kazen za brcanje konja v toku dirke ali po njej ali za bičanje konja po iztečeni dirki ali
diskvalifikaciji znaša poleg denarne kazni 150 EUR tudi prepoved voţnje vsaj 16 koledarskih dni oziroma 2 tekmovalna
dneva. Sodniški zbor v konkretnih situacijah lahko odreja tudi kazen prepovedi uporabe biča na določenem številu
koledarskih oz. tekmovalnih dni.
Člen 76: Dolţnost voţnje na zmago
Voznik je dolţan:
1. voziti v dirki glede na konjeve sposobnosti na zmago, brez kakršnihkoli drugih kalkulacij;
2. po dirki podati na zahtevo sodniškega zbora izjavo, če je njegov konj tekel pod svojo formo. Izjava se objavi.
Člen 77: Sodniške odločitve o izidu dirke
1. Ciljni sodnik ugotovi vrstni red konjev z vozniki, ki so prišli v cilj (začasna uvrstitev). Diskvalificirani, ustavljeni konji ali
konji, ki so bili distancirani, se vodijo v sodniškem izreku z odgovarjajočim zaznamkom izven uvrstitve.
2. Če protest ni vloţen do poteka roka za proteste, ciljni sodnik po pregledu začasnega vrstnega reda določi končne
uvrstitve.
3. Če sodniški zbor odloča o protestu, mora odločitev o protestu vsebovati končni vrstni red. Če sodniški zbor ne odloča
o vloţenem protestu, so za stave začasne uvrstitve končne.
4. Zmagovalec v dirki je konj, čigar glava (konica smrčka) prva doseţe zamišljeno linijo med ciljnima stebroma in ni ali
ne bo diskvalificiran. Vrstni red (uvrstitev) ostalih udeleţencev se ugotovi na enak način, razen oviranja v ciljni
ravnini, ki ni opredeljeno kot grobo (74. čl.), pri katerem je ovirajoči voznik, po presoji sodniškega zbora, lahko
uvrščen za oviranim.
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5. Če ciljni sodnik z uporabo ciljne fotografije ugotovi, da je več konjev istočasno doseglo cilj, jih postavi na isto mesto
(mrtva dirka).
6. Konji, ki doseţejo cilj 10 sekund za zmagovalcem, so distancirani in se ne uvrstijo. To ne velja za dveletne konje.
7. Sodniški izrek mora vsebovati:
a. vrstni red prispelih konjev,
b. diskvalifikacijo in zaznamke "distanciran", ipd.,
c. podpise sodnikov;
d. izrečene kazni.
8. Zapis sodniškega izreka je treba vpisati v zapisnik dirk.
Člen 78: Merjenje časa
Čas, ki ga konji doseţejo v dirki, je treba meriti z elektronsko napravo za merjenje časa ali z napravo za merjenje časa, ki
deluje v isti napravi, ki snema celotno dirko. Le čas, merjen s to napravo, je veljaven, razen v primerih višje sile, ko
sodniški zbor lahko izjemoma dovoli tudi ročno merjenje časov.
Člen 79: Prekinitev dirk
1.

2.
3.

Sodniški zbor mora dirko prekiniti, če je ogroţena varnost udeleţencev dirke ali gledalcev (npr. pobegel konj,
nesreča, ipd.). Sodniški zbor se na podlagi lastne presoje odloči, kdaj je potrebno dirko prekiniti, načeloma pa velja
pravilo, da se dirke ne prekinja, če je do konca dirke manj kot ¾ kroga. Odločitev je treba razglasiti po ozvočenju in
je neizpodbitna.
Prekinjena dirka se lahko ponovi istega dne. V ponovitveni dirki imajo pravico udeleţbe vsi konji, ki so še v dirki,
razen konji, ki so bili pred prekinitvijo diskvalificirani ali ustavljeni. Udeleţenci lahko v ponovitveni dirki svoje konje
umaknejo. Plačane prijavnine v tem primeru zapadejo v korist prireditelja.
Če ponovitvene dirke ni, se morajo vplačane prijavnine vrniti brez odtegljajev.

Člen 80: Neveljavnost dirk
1.
2.
3.
4.

Sodniški zbor lahko dirko proglasi za neveljavno, če je bil štart ali potek dirke moten zaradi nenavadnega dogodka,
ki je vplival na potek dirke. Odločitev sodniškega zbora je neizpodbitna.
Sodniški zbor mora svojo odločitev oznaniti nemudoma, najkasneje pa v roku za pritoţbe.
Dirka, ki je bila proglašena za neveljavno, se lahko ponovi istega dne. Za ponovitveno dirko lahko udeleţenci svoje
konje umaknejo. Vplačane prijavnine potem zapadejo v korist prireditelja.
Če se dirka, ki je bila proglašena za neveljavno, ne ponovi, se vplačane prijavnine vrnejo brez odtegljajev.

Člen 81: Prekinitev dirkalnih prireditev
Prireditelj lahko prekine dirkalno prireditev, če je to potrebno zaradi varnosti udeleţencev dirke ali publike.
Člen 82: Nagrade dirke
1.
2.

3.
4.
5.

Prireditelj lastnikom direktno ali preko društev izplača nagrade dirke, kot jih je določil v razpisu. Rejske nagrade se
izplačujejo skladno s c) alinejo 2. odstavka 6. člena. Glede na veljavne zakonske predpise je način izplačila lahko
drugačen.
Ne glede na določila prvega odstavka tega člena se nagrade izplačujejo tistim, ki imajo konja v najemu, po deleţih.
Osnova za takšno izplačilo je ustrezno izpolnjen obrazec, ki ga lastnik in najemnik podpišeta in predata Centrali. O
takšnem stanju mora najemnik konja enkrat letno obvestiti tudi tiste prireditelje, pri katerih nastopa, in sicer ob prvi
letni prijavi na tekmovanje nekega organizatorja.
Če sta dva konja kot zmagovalca v mrtvi dirki, se nagrade in rejske premije za prvo in drugo mesto seštejejo in
izplačajo v enakih deleţih. To pravilo odgovarjajoče velja pri vseh ostalih odločitvah za mrtvo dirko.
Če se uvrstitev z odločitvijo pravnih organov ali razsodišča menja, se nagrade in rejske premije podelijo
odgovarjajoče novi uvrstitvi. Zneski, ki so bili na podlagi najprej določenih uvrstitev ţe izplačani, se morajo vrniti.
Če je bil odvzet vzorec za doping, se morajo nagrade dirke plačati v najkasneje 60 dneh po dokončnosti doping
izvida. Če je nasprotna analiza pozitivna ali pa se je lastnik konja po pozitivni prvi analizi nasprotni analizi
odpovedal, izgubi konj vse uvrstitve, ki jih je dosegel po dirki, zaradi katere mu je bil odvzet vzorec za doping. Konji,
ki so se uvrstili za njim, se odgovarjajoče pomaknejo naprej in ni potrebe po protestnem postopku. Centrala to objavi
v programu dirk ali na svoji spletni strani.
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Centrala, Strokovni odbor in prireditelj lahko poračunajo svoje nesporne terjatve, za katere so izstavili tudi pisni
opomin, nasproti terjatvam iz nagrad dirk in rejskih premij.

Člen 83: Določila za izplačilo stav
Za izplačilo stav veljajo vsakokrat veljavna določila organizatorja stav.

VI. DOPING KONTROLA
Člen 84: Doping kontrola – splošna določila
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

Konj v svojih tkivih, telesnih tekočinah in svojih izločkih v času dirke ne sme imeti nobene snovi, ki je po seznamu
snovi v 85. členu PKD prepovedana. Prepovedane so tiste snovi, ki konju z vnosom v telo bodisi povečajo ali
zmanjšajo zmogljivosti, ki jih je pridobil s treningom in dovoljeno prehrano oz. so mu prirojene. Seznam se tekoče
spreminja v skladu z napredkom kontrole dopinga v svetu, v skladu s sprejeto zakonodajo in predpisi UET.
Spremembe seznama in postopkov Centrala objavlja v svojih publikacijah ali na domači spletni strani.
Za presojo prisotnosti prepovedanih snovi v telesu konja se konjem, ki so sodelovali v dirki in tudi sicer, jemlje
vzorce. Vzorec pomeni vzorec kateregakoli dela konja ali kateregakoli predmeta, s katerim je bil konj v stiku (UET,
2003). Doping izvid je pozitiven, če je kvalitativno dokazana snov iz seznama ali enega njegovih presnovnih
produktov.
Če se s prvo analizo vzorca (vzorec A) ugotovi, da vzorec vsebuje eno ali več prepovedanih substanc, se temu
konju obvezno, iz razlogov zaščite ugleda športa, takoj izreče prepoved nastopanja. Prepoved izreče Sodniški zbor z
dneva prireditve, kjer je bil odvzet vzorec za doping kontrolo. V primeru da kontrolna analiza (vzorec B) ne dokaţe
prisotnosti ene ali več prepovedanih substanc se prepoved nastopanja takoj odpravi, vendar se od instance, ki je
prepoved nastopanja izrekla, ne more zahtevati povračila zaradi eventualnih finančnih, moralnih ali kakršnihkoli
drugih izgub, kot posledica izrečene prepovedi nastopanja.
Vsak lastnik in imetnik dovoljenja je dolţan umakniti konja s štarta, če ve, da so bila uporabljena nedovoljene snovi,
če pa to sumi, je dolţan o tem obvestiti sodniški zbor.
Priporočljivo je, da sodniški zbor odredi odvzem na dva dirkalna dneva najmanj enega vzorca za kontrolo dopinga,
obvezna pa je kontrola zmagovalcev v rejskih dirkah in priporočljiva pa še vsaj za naslednja dva plasirana konja.
Vsak lastnik je dolţan sprejeti dejstvo, da je za njegovega konja odrejen odvzem vzorca za kontrolo dopinga. Lastnik
konja, kot tudi vsi vozniki so dolţni pomagati pri odvzemu vzorca za kontrolo dopinga, če sodniški zbor ali prireditelj
to zahteva.
Centrala preko svojih organov lahko za ugotavljanje in preprečevanje dopinga izda še posebna določila, ki se jim
mora podrediti vsak udeleţenec kasaških dirk. Taka posebna doping določila so tako sestavni del PKD.
Kasaču, ki je nastopil in se bo verjetno vpisal še v kakšno dirko v isti drţavi (npr. drţavi A), nahaja pa se v drugi
drţavi (npr. drţavi B), se na zahtevo kasaške federacije drţave prirediteljice (drţave A) lahko s strani federacije v
drţavi nahajanja konja (drţavi B) vzame vzorce za doping kontrolo. Stroške nosi federacija-prirediteljica (drţava A),
ki zahteva vzorčenje. K vzorcem se doda morebitno detajlno poročilo lečečega veterinarja in se po najhitrejši poti
pošlje v laboratorij, ki ga uporablja federacija drţave (drţave B), v kateri se nahaja kasač. Teste izvede laboratorij v
skladu z veljavnimi pravili v tej drţavi (drţavi B). V kolikor se konju iz kakršnegakoli razloga na v PKD predpisan
način izbranemu konju doping vzorca ne more odvzeti (konja se ne najde, lastnik oz. trener ne omogočita odvzema,
ipd.), se mu prepove nastop (v drţavi A).
Vnos in uporaba katerekoli prepovedane snovi iz 85. člena PKD je na območju hipodroma na dirkalni dan
prepovedana. Navedene snovi lahko na območju hipodroma prinese in uporablja samo pooblaščeni veterinar.
Konjem, ki sodelujejo na dirkah, je prepovedano aplicirati te snovi tudi izven dirkalnih dni.

Člen 85: Seznam prepovedanih snovi in mejne vrednosti
1.

Seznam sredstev, ki se štejejo za doping v skladu s prvim odstavkom 84. člena PKD:
a. snovi, ki lahko kadarkoli delujejo na enega ali več od spodaj naštetih telesnih sistemov sesalcev:
ţivčni sistem,
srce in krvni obtok,
dihalni sistem,
prebavni sistem,
urinarni sistem,
reproduktivni sistem,
mišično-skeletni sistem,
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2.

3.

4.

5.

krvni sistem,
imunski sistem (z izjemo dovoljenih cepljenj),
endokrini sistem,
b. izločki endokrinih ţlez in njihovi sintetični nadomestki,
c. snovi, ki prikrivajo prisotnost in delovanje prepovedanih snovi.
Neodvisno od prepovedi dajanja snovi, ki so navedena v seznamu prepovedanih snovi, na prireditvenem prostoru, v
času trajanja dirk, konj ne sme dobiti nobene injekcije, infuzije, »paste« ali vnosa s pomočjo cevke direktno v gobec,
grlo ali dihalne poti. V kolikor se to iz kakršnegakoli vzroka kljub vsemu zgodi, mu je štart avtomatično prepovedan,
avtomatično pa se šteje, da je tak konj doping-pozitiven, če ne gre za primere, ki so opisani v 90. členu pravilnika.
Ugotovitev prepovedane snovi iz 1. odstavka tega člena pomeni bodisi ugotovitev same take snovi ali presnovka
take snovi oziroma ugotovitev izomera take snovi ali izomera takega presnovka. Enakovreden ugotovitvi
prepovedane snovi je tudi ugotovljen vsak znanstveni indikator uporabe ali drugega izpostavljanja prepovedani
snovi. (UET)
Za nekatere prepovedane snovi so lahko določene mejne dovoljene vrednosti, in sicer za:
snovi, ki so endogene za konje,
snovi, ki izhajajo iz rastlin, ki jih konj zauţije na paši ali kot predelane v konjsko hrano,
snovi v konjski hrani, ki izhajajo iz kontaminacije med pridelavo, pripravo ali obdelavo, hranjenjem ali
prevozom.
Za mejne vrednosti prepovedanih snovi iz tega odstavka veljajo le tiste vrednosti, ki jih odobri UET (UET).
Ugotovitev snovi v doping vzorcu, navedenih spodaj, ni kaznivo, če so pod naslednjimi mejnimi vrednostmi:

Ime snovi
arzen
boldenone
ogljikov dioksid
dimetil-ţveplov
oksid
hidrokortizon
nandrolon
salicilna kislina
testosteron

teobrom
6.
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Mejna vrednost
0,3 mikrograme prostega arzena na mililiter v urinu
0,015 mikrogramov prostega ali vezanega boldenona
na mililiter urina nekastriranega konja (moškega spola)
36 milimolov razpoloţljivega ogljikovega dioksida na
liter v plazmi
15 mikrogramov dimetil-ţveplovega oksida na mililiter v
urinu ali 1 mikrogram dimetil-ţveplovega oksida na
mililiter v plazmi
1 mikrogram hidrokortizona na mililiter v urinu
prost in vezan 5a - estrane - 3b, 17a - diol do prostega
in vezanega 5(10) - estrene - 3b, 17a - diol v urinu pri
razmerju 1
750 mikrogramov salicilne kisline na mililiter v urinu ali
6,5 mikrogramov salicilne kisline na mililiter v plazmi
0,02 mikrograma prostega in vezanega testosterona na
mililiter v urinu pri kastratih
0.055 mikrograma prostega in vezanega testosterona
na mililiter v urinu v urinu kobile
2 mikrograma teobroma na mililiter v urinu

V kolikor se pri anti-doping analizi naleti na endogene snovi v nedovoljenih količinah, lahko Centrala, lastnik ali pa
trener zahteva nadaljnje testiranje konja.

Člen 86: Potek določitve konj in odvzema vzorca za doping kontrolo
1. Konje, ki so predvideni za kontrolo dopinga, določi sodniški zbor na prireditvi.
2. Po zaključeni dirki mora sodniški zbor obvestiti voznika konja ali odgovornega trenerja o predvidenem jemanju
vzorcev. Pred jemanjem vzorca pred tekmo (najkasneje 15 minut pred štartom) ali pred drugo kontrolo je treba
neposredno pred jemanjem vzorca obvestiti eno od omenjenih oseb.
3. Od trenutka obvestila iz točke 2 je konj pod neprekinjenim nadzorom sodniškega zbora ali njegovega predstavnika.
Ob jemanju vzorca po tekmi ali ob kontroli, član sodniškega zbora ali pooblaščen predstavnik sodniškega zbora
spremlja konja od dirkalne proge v hlev (prostor) za oskrbo in nato neposredno na jemanje vzorca.
Oskrba konja (odstranitev opreme s konja) se izvede takoj. Na zahtevo sodniškega zbora se jemanje vzorca lahko
izvede neposredno po koncu tekme, t.j. tudi na prostem in brez predhodne oskrbe konja.
4. Pooblaščeni veterinar za jemanje vzorca (v nadaljevanju: veterinar) mora vzeti vzorec krvi na kraju, ki je predviden v
ta namen. Na zahtevo sodniškega zbora lahko jemanje vzorca poteka tudi na drugem ustreznem kraju. Veterinar
mora preveriti identiteto obravnavanega konja. Če je konj označen z mikročipom, se z odčitkom preveri tudi številka
mikročipa.
5. Veterinar vzame vzorec urina praviloma v boksu z nastiljem, ki ga priskrbi prireditelj.
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6. Lastnik, odgovorni trener ali druga pooblaščena oseba (oboje v skladu s PKD), v njihovi odsotnosti pa voznik konja
ali oseba, ki ji voznik po dirki prepusti konja v oskrbo, konja spremlja na odvzem vzorcev.
7. Jemanje vzorca ter kodiranje in pečatenje vzorcev potekajo ob izključitvi javnosti.
8. Pri jemanju pribora za doping iz zaprte plastične vrečke in pri jemanju vzorca ter kodiranju in pečatenju vzorcev mora
biti navzoč lastnik, odgovorni trener ali druga oseba, navedena v 6. odstavku tega člena. V kolikor je bila o odvzemu
vzorcev obveščena vsaj ena od prej navedenih oseb, ni pa bila prisotna nobena, je odvzem vzorcev kljub temu
veljaven Po zapečatenju vzorcev mora ena od navedenih oseb podpisati potrdilo, s katerim priznava pravilnost
jemanja vzorcev ter kodiranja in pečatenja. Morebitne ugovore navede v prilogi k zapisniku o dopingu. V kolikor
omenjena oseba niti ne podpiše potrdila niti ne navede ugovorov v prilogi k zapisniku, ki po presoji pooblaščenega
veterinarja pomenijo tehten argument za izločitev vzorcev, je vzorec kljub temu veljaven.
Če ta obveznost oz. pravica do prisotnosti ob jemanju vzorcev ni izpolnjena, kasnejši ugovori glede pravilnosti
jemanja vzorcev ter kodiranja in pečatenja vzorcev niso mogoči.
9. Kontrola, ki jo izvaja sodniški zbor (ali oseba, ki jo v ta namen pooblasti sodniški zbor), se zaključi s pečatenjem
vzorcev, ki ga izvede veterinar. Med kontrolo je treba upoštevati odredbe sodniškega zbora ali ustrezno
pooblaščenih oseb.
10. Veterinar mora poskrbeti za varno in pravilno shranjevanje pribora za doping.
11. Odvzem vzorcev za doping kontrolo (postopek lahko glede na zahtevo izbranega pooblaščenega laboratorija tudi
odstopa od spodaj opisanega):
a. Odvzem krvi
Kri se jemlje pri aseptičnih pogojih, s kanilami pribora za doping. Obe monoveti morata biti napolnjeni s krvjo. Iz
monovete se ne sme odstraniti snovi za preprečevanje strjevanja krvi. Po odvzemu krvi se odvije ročico bata na
monoveti in se nanese kodo.Tako pripravljene monovete se vstavi v transportne steklenice, na katere se tudi
nanese kodiranje (ime hipodroma). Transportne steklenice se opremi z varnostnimi nalepkami in jih da v
varnostne vrečke. Vrečke se zapečati. Če vzorca krvi ni mogoče vzeti zaradi neobvladljivosti konja, se vzame
vzorec urina v skladu z b) odstavkom tega člena. Pri tem se rok za jemanje vzorca za kontrolo dopinga podaljša
do prvega uriniranja konja.
b. Jemanje vzorca urina
Za jemanje vzorca urina se odpre zavarjeno plastično vrečko in si veterinar si natakne plastične rokavice za
enkratno uporabo. Nato je treba plastično vrečko za urin vstaviti v posodo za prestrezanje, odprti del se zaviha
preko roba posode za prestrezanje. Posoda za prestrezanje se obesi v kovinski obroč, ki je opremljen z drţalom,
dolgim pribliţno 1,20 m. S tako opremljeno napravo za odvzem se prestreţe urin. Odvzeti urin se v enakih delih
prelije v transportni steklenici. Pokrove na steklenicah je treba močno priviti. Na steklenicah se navede ime
hipodroma. Nato se obe steklenici opremita z varnostnimi nalepkami in spravita v zaščitno vrečko, ki se zapečati.
c. Če od konja, predvidenega za kontrolo dopinga, v 45 minutah po tem, ko je pripeljan v boks, ki ga da na voljo
prireditelj, ni mogoče pridobiti urina, je treba vzeti vzorec krvi. Če količina urina ne zadošča, da bi obe transportni
steklenici napolnili vsaj do polovice, je tudi treba vzeti vzorec krvi. V tem primeru je treba v skladu z 11. točko
poslati na analizo tako vzorec krvi kot tudi pridobljeni vzorec urina. Oba vzorca za doping je treba navesti na
istem obrazcu zapisnika.
12. Veterinar poskrbi, da se zapečateni vzorci takoj zapakirajo in odpošljejo. Ob praznikih in sobotah ali neposredno
pred prazniki se vzorci ne smejo pošiljati. Veterinar je odgovoren za to, da se vzorci do odpošiljanja hranijo na
hladnem mestu in da so zaščiteni pred dostopom nepooblaščenih oseb. Veterinar mora poskrbeti za neprekinjeno
hlajenje vzorcev do pakiranja. Zapakirati se smejo šele tik pred odpošiljanjem.
13. Vzorci se pošiljajo v zaščitni embalaţi iz polistirena. Zaščitno embalaţo iz polistirena je treba za odpremo zaviti v
ovojni papir. Zapisnik o dopingu za laboratorij, ki bo opravil analizo, je treba skupaj z vzorci v zaščitni embalaţi iz
polistirena poslati ali ga izročiti na naslov ustreznega laboratorija za analizo vzorcev na doping (v nadaljevanju:
inštitut).
14. Centrala se lahko samostojno ali glede na nasvet pooblaščenega veterinarja kadarkoli odloči za drug laboratorij, sam
postopek odvzema telesnih tekočin, opisan v a. in b. odstavku 8. točke tega člena pa se lahko opravi tudi na druge
načine, ki ne vplivajo na rezultat testa.ţ
15. Za analizo doping vzorcev Centrala stremi za tem, da izbere laboratorij, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
a. da je akreditiran v skladu z ISO/IEC 17025 (Splošne zahteve za usposobljenost laboratorijev za testiranje in
umerjanje) in z njim povezani dokument ILAC-G7 (Akreditacijske zahteve in obratovalna merila za laboratorije za
konjske dirke);
b. da ustreza Navodilu za dokazovanje prisotnosti prepovedanih substanc (Del B ILAC-7G);
c. da zadovoljuje Zmogljivostne specifikacije mednarodne federacije pristojnih oblasti za konjske dirke (Del C ILACG7);
d. da sodeluje pri medlaboratorijskih primerjavah (člen 5.9 (b) ISO/IEC 17025: 1999) (UET).
e. Listo usposobljenih laboratorijev objavlja UET.
16. Ne glede na določila prejšnjega odstavka se analize na prisotnost ogljikovega dioksida v plazmi lahko opravljajo tudi
z ustreznimi napravami na dirkališču ali izven njega oz. tudi izven laboratorijev, ki so na listi UET. Za analizo
prisotnosti ogljikovega dioksida v plazmi se glede na vrsto vzorca in način analize ustrezno prilagodijo tudi ostali
postopki, ki so sicer opisani v tem členu PKD.
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Člen 87: Postopek ob analizi vzorcev v akreditiranem laboratoriju in postopki obveščanja zainteresiranih oseb
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Za izvedbo prve analize se odpre ena izmed obeh varnostnih vrečk, ki vsebujejo vzorce krvi ali urina. Potem je treba
ugotoviti, ali se ujema kodiranje na:
a. transportni steklenici, monoveti in pečatu na varnostni vrečki za prvo analizo ali na steklenici za urin in
pečatu na varnostni vrečki za prvo analizo;
b. pečatu na varnostni vrečki za kontrolni vzorec;
c. zapisniku o dopingu.
Drugo zapečateno varnostno vrečko (vzorec krvi ali urina) je treba shraniti na hladnem, pod ključem. Ta vzorec je
namenjen za kontrolno analizo.
V primeru, da je rezultat kontrole dopinga pozitiven, mora uprava laboratorija nemudoma obvestiti Centralo.
O pozitivnem rezultatu kontrole dopinga Centrala nemudoma obvesti vse zainteresirane osebe:
a. lastnika ali njegovega pooblaščenca v smislu PKD;
b. odgovornega trenerja v smislu PKD.
V primeru negativnega rezultata prve analize ali odpovedi izvedbe kontrolne analize je treba uničiti drugi vzorec.
Prepovedana je uporaba morebitnih ostankov po končni razglasitvi rezultata.
V kolikor ni določeno drugače, stroške za odvzem vzorcev in izvedbo prve analize krije Centrala. Vedno pa vse
stroške analiz in manipulacije (odvzem vzorcev, pošiljanje, ipd..) vzorcev ob pozitivnem končnem rezultatu krije
trener konja v postopku.

Člen 88: Postopek ob kontrolni analizi
1. Postopki za izvedbo kontrolne analize se pričnejo najkasneje peti delovni dan po obvestitvi zainteresiranih oseb,
razen v primeru, da se zadnje omenjene temu izrecno soglasno odrečejo. Neglede na ostala določila se kontrolno
analizo v primeru analize prisotnosti ogljikovega dioksida izvede čimprej po prvi analizi, in sicer brez predhodnega
obvestila ene od oseb, navedene v 5. odstavku 87. člena PKD. Kontrolna analiza za prisotnost ogljikovega dioksida
se izvede na istem inštrumentu kot prva analiza oz. v istem laboratoriju, rezultati pa so neglede na ostala določila
PKD dokončni. Pooblaščeni veterinar za odvzem vzorcev se lahko glede kontrolne analize za prisotnost ogljikovega
dioksida odloči tudi drugače, kot je navedeno zgoraj.
2. Kontrolno analizo lahko izvedejo v istem laboratoriju, kjer so ţe izvedli prvo anlizo. Lahko pa zainteresirane osebe za
opravljanje kontrolne analize izberejo tudi drug akreditiran laboratorij z liste UET.
3. Pravica do izbire se lahko uveljavlja le do preteka drugega koledarskega dne po obvestitvi zainteresiranih oseb.
4. Če zainteresirane osebe ne uveljavijo svoje pravice do izbire pravočasno, izvede kontrolno analizo isti laboratorij, ki
je opravil prvo analizo.
5. Pri izvedbi kontrolne analize je dovoljena navzočnost zainteresiranih oseb. Pridruţi se lahko tudi strokovnjak po izbiri
in na stroške zainteresiranih oseb.
6. Pogoj za izvedbo kontrolne analize je, da se pred začetkom plača predplačilo za stroške v višini 600 EUR. Vplača se
na račun Centrale ob pisnem zahtevku za kontrolno analizo. V primeru, da je dokončni rezultat negativen, se 600
EUR predplačila za stroške vrne.
7. O zaključku analize odloča oseba, ki izvaja kontrolno analizo.
8. O rezultatu kontrolne analize Centrala takoj obvesti zainteresirane osebe ter kasaška in konjeniška društva v drţavi.
Negativni izid doping testov se objavi čimprej po prejemu rezultatov, pozitivnega pa čimprej po tistem, ko ne pride do
zahteve po kontrolni analizi v predpisanem roku ali pa takoj po pozitivni kontrolni analizi.
9. Če kontrolna analiza pokaţe pozitiven rezultat dopinga, morajo zainteresirane osebe kot skupni dolţniki kriti tudi
morebitne stroške nad predplačilom iz 7. odstavka tega člena. To ne velja za zainteresirano osebo, ki se je odrekla
izvedbi kontrolne analize.
Člen 89: Obravnava udeleţencev, ki se ne podrejajo postopku za odvzem vzorcev
V primeru, da lastnik, trener, voznik ali pooblaščenec grobo ovira potek jemanja vzorcev za doping kontrolo ali če se po
krivdi prej omenjenih izbrani konj sploh ne pojavi na kraju za jemanje vzorcev, sodniški zbor po posvetovanju s
pooblaščenim veterinarjem za jemanje vzorcev lahko odloči, da je bilo onemogočeno pravilno jemanje vzorcev, zato se
šteje, da je končni rezultat doping kontrole pozitiven.
Člen 90: Postopki ob nujnem veterinarskem posegu na konju pred dirko
V primerih višje sile (npr. poškodba konja pred dirko oziroma tekmovalnim dnem), kadar naj bi se konj vseeno udeleţil
dirke in mu je zato treba dati sredstva iz seznama prepovedanih substanc iz 85. člena, mora trener ali lastnik (oz.
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pooblaščenec) pisno zaprositi Centralo za dovoljenje za nastop pod novimi okoliščinami in navesti substance, ki jih je
prejel konj (vrsta in količina); sodniški zbor mu lahko odobri nastop le s predhodnim pozitivnim soglasjem pooblaščenega
veterinarja. V takem primeru presoja veterinar o tem, koliko bi dana sredstva lahko vplivala na zmogljivost konja.
Substance, ki jih je konj prejel in so navedene v zgoraj omenjeni prošnji ter vpisane v identifikacijski dokument konja, se
v primeru pozitivnega doping testa izločijo iz presoje testnih rezultatov, kadar test ne pokaţe višjih količin od navedenih v
prošnji.
Člen 91:Kazen zoper trenerja in konja, pri katerem je ugotovljena uporaba dopinga
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Kadar se pri konju ugotovi uporaba dopinga, se po dokončno pozitivnem testu kaznuje:
a. trenerja tega konja:
z denarno kaznijo najmanj 1.000 EUR, pri čemer je kazen lahko višja – do višine razpisane prve nagrade
dirke (če je ta višja kot 1.000 EUR), v kateri je konj tekel pod vplivom dopinga in glede na substanco, ki
je bila pri konju dokazana; v kolikor gre za dokazano uporabo anaboličnih snovi, znaša kazen najmanj
5.000 EUR in
s prepovedjo nastopanja v vlogi trenerja in tekmovalca (če je trener istočasno tudi imetnik vozniške
licence) za obdobje najmanj 3 in največ 6 mesecev od objave dokončnih rezultatov testov. Trener je
odgovoren in kaznovan v vsakem primeru, razen če v postopku neizpodbitno dokaţe, da je storil vse
za zaščito konj pred dopingom, ki jih trenira in dokaţe hkrati tudi, kdo je tista oseba, ki je konju dala oz.
naročila dati doping. V tem primeru se z zgoraj navedenimi kaznimi kaznuje te druge osebe, pri čemer
prepoved nastopanja po b) alinei 1. odstavka tega člena velja tudi za vse konje, ki jih ima ta druga
oseba v lasti, solasti ali pa so v lasti njegove firme ali društva.
b. dopingiranega konja:
s prepovedjo nastopanja na tekmovanjih za obdobje najmanj 3 in največ 6 mesecev, odvisno od vrste
prepovedane substance, ki jo je pokazala kontrola. Kazen je lahko tudi daljša, in sicer dokler konj ni
doping-negativen. V primeru, da je trener lastnik ali solastnik drugih tekmovalnih konj ali lastniško
povezan s firmo oz. društvom, ki ima v lasti druge tekmovalne konje, se z enako kaznijo iz začetka te
alinee kaznuje tudi vse te tekmovalne konje.
Ob vsaki ponovni dokazani uporabi dopinga se kazni iz prve točke IV. poglavja teh določb podvojijo tako za trenerja
kakor za konja.
Kazni se vplačajo na račun Centrale v roku 15 dni po izreku. Za kasnejša plačila Centrala lahko zaračuna zakonite
zamudne obresti. V kolikor do plačila ne pride niti v 60 dneh, se kazen po tem roku razširi tudi na lastnika konja (oz.
solastnike; za vse velja stanje lastništva ob trenutku odvzema vzorca, kot je registrirano pri Centrali), ki postane
soodgovoren za plačilo kazni. Do plačila le-te se blokirajo vse lastnikove licence in nastopi vsem lastnikovim konjem
oz. konji, ki jih ima v lasti morebitna njegova gospodarska druţba.
Konj, pri katerem je bila dokazana uporaba doping sredstev, ne sme tekmovati pred iztekom kazni, čeprav je bil
bodisi prodan drugemu lastniku ali pa tekmuje pod imenom drugega trenerja. Enako velja za vse ostale konje, ki so
kaznovani po prvem odstavku tega člena.
O višini kazni odloča, po posvetovanju s pooblaščenim veterinarjem za izvedbo doping kontrole, sodniški zbor, ki je
določen za zadevni dirkalni dan. Pri odločitvi o višini kazni upošteva olajševalne in oteţevalne okoliščine primera.
Neglede na ostala določila PKD je za pozitivne doping primere konj, ki niso v evidenci konj v treningu posameznega
trenerja (npr. ţrebeta, letniki, konji do opravljanja kvalifikacij, ipd.) odgovoren lastnik konja.

VII. PUBLIKACIJE
Člen 92: Program (bilten) kasaških dirk in letni statistični koledar
1. Program kasaških dirk je informativna publikacija o tekmovanju in reji, ki ga izdaja Centrala (ali njene članice) za
kasaške dirke in rejo kasačev.
2. V programu kasaških dirk so po potrebi objave Centrale, Strokovnega odbora in njenih članov, še posebej:
a) lestvice osvojenih nagrad,
b) lestvice rekordov,
c) rezultati dirk,
d) seznam funkcionarjev,
e) razpisi dirk,
f) prijave in odjave za rejske dirke in za dirke z dotacijo, ki jo določi Strokovni odbor,
g) odločitve o pritoţbah,
h) dovoljene tekmovalne barve in njihov izbris,
i) dovoljeni psevdonimi in njihov izbris,
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j) podeljene vozniške licence,
k) prepovedi in njihovi preklici,
l) dopolnila, spremembe in popravki v rodovniku,
m) termini za prireditve in delovanje organov,
n) poročila organov Centrale,
o) sklepi o pristojbinah.
3. V programu kasaških dirk je tudi prostor za oglase. Centrala ali njena članica lahko zavrne oglase, ne da bi morala
navesti vzroke zavrnitve.
4. Centrala se lahko odloči, da objave iz 2. odstavka tega člena objavlja tudi samo na svoji domači spletni strani.
5. V letnem statističnem koledarju se objavi najmanj vse rezultate dirk v Sloveniji in ustrezne statistične preglede.
Ostala vsebina smiselno sledi ostalim določilom tega člena PKD. V primeru spornosti kriterijev za posamezne
lestvice o kriterijih odloči strokovni odbor Centrale.

VIII. OMEJITVE PRI KAZNIH; PROTESTNI, PRITOŢBENI IN DISCIPLINSKI POSTOPKI
A. Splošna pravila
Člen 93: Osnovna določila o pravnomočnosti kazni in rokih plačil kazni
1. Vsa zdruţenja in udeleţenci v reji kasačev in v kasaškem športu so vezani na veljavne odločitve Centrale in so
dolţni sodelovati pri njihovem izvajanju.
2. Kazni, ki so izrečene v obliki prepovedi voţnje, začnejo veljati takoj, ko postanejo pravnomočne - po poteku roka za
pritoţbe, če je pritoţba v danem primeru moţna oz. odločitve komisije za pritoţbe, in sicer tako, da ima kaznovani
moţnost izpeljati še vse dirke, za katere je vpisan kot voznik, rok za prijave pa je ţe potekel. Izjema so nastopi v
rejskih dirkah in drugih dirkah posebnega pomena (ni pa dovoljen nastop v preostalih dirkah na isti dirkalni dan), pri
čemer pa se dnevi kazni za nastop na takem dnevu ustrezno premaknejo naprej. Kazni, izrečene v drţavi
prirediteljici, se v drugi drţavi nikdar ne uveljavijo prej kot v 8 dneh. (UET)
3. Denarne kazni za prekrške, za katere se je iztekel pritoţbeni rok oz. so izčrpane moţnosti pritoţbe, oz. gre za
sklepe brez moţnosti pritoţbe, ipd.) je potrebno poravnati pri Centrali takoj oziroma tako, kot se glasijo sklepi
organov Centrale in sodniškega zbora. Brez poravnave denarnih kazni je prijava prizadetih (voznik, trener, itd.) v
nadaljnje dirke neveljavna. Način dokazovanja plačila kazni lahko posebej predpiše Strokovni odbor.
4. Načeloma ločimo:
a. proteste na dan dirke v zvezi z dirko, kar se imenuje protestni postopek;
b. pritoţbe po iztečenem dirkalnem dnevu, kar se imenuje pritoţbeni postopek.
Člen 94: Organi za pritoţbe Centrale. Vrste pritoţb.
1. Organi Centrale, ki obravnavajo pritoţbe, so:
a) sodniški zbor;
b) komisija za pritoţbe;
c) razsodišče.
2. Pritoţbe na sodniške odločitve in izide dirke ločimo na:
a) proteste; v tem primeru se oseba pritoţi sodniškemu zboru na tekmovalnem dnevu;
b) pritoţbe; v tem primeru se oseba pritoţi po tekmovalnemu dnevu komisiji za pritoţbe.
Člen 95: Učinek pritoţb na izplačilo nagrad in častne nagrade
Učinek pritoţb oz. protestov in pritoţb na častne in denarne nagrade:
a. prireditelj zadrţi izplačilo denarnih in predajo častnih nagrad za konja, proti kateremu je bil vloţen protest oz.
pritoţba do pravnomočnosti odločitve sodniškega zbora oz. odločitve komisije za pritoţbe,
b. če so se denarne in častne nagrade razdelile ţe pred vloţitvijo protesta (oz. pritoţbe), se jih pozneje lahko
zahteva nazaj le od tistega, ki jih je dobil, ne pa od prireditelja. Zahtevek vodi prireditelj in o tem seznani
Centralo.
Tako, kot pod točko b) prejšnjega odstavka, se ravna tudi v primeru dokončno pozitivnih doping testov. Pri tem je lastnik
konja, ki je prejel tovrstne nagrade, dolţan nemudoma vrniti morebitne prejete denarne in častne nagrade prireditelju.
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Člen 96: Učinek na stave
Za stave se dokončna (uradna) razvrstitev, ki jo da objaviti sodniški zbor na dirkalni dan po končani dirki oz. po obravnavi
morebitnih protestov, šteje kot dokončna. Kasnejše odločitve glede na rezultate doping testov in odločitve komisije za
pritoţbe nimajo vpliva na zgoraj omenjeno dokončno razvrstitev v zvezi s stavami.
Člen 97: Najvišje kazni, ki jih lahko izreče sodniški zbor in prenašalni postopek v primeru posebej teţkih
prekrškov
1.

2.
3.

Sodniški zbor lahko kršitelja kaznuje za prekršek (ali več prekrškov) v posamezni dirki, razen za pozitivne izide
doping testov, za katere so kazni navedene v 91. členu PKD:
a. z denarno kaznijo do skupno 400 EUR, v pomembnejših dirkah pa tudi do polovice zneska prve nagrade te dirke
in / ali
b. s prepovedjo voţnje do 2 mesecev ter z drugimi v PKD navedenimi sredstvi ( dodelitev konja drugemu vozniku,
ipd.).
Zgoraj navedene zgornje meje kazni veljajo za prve prekrške; če jih določena oseba ponovi v roku 90 dni, se kazni
podvojijo in lahko preseţejo zgoraj navedene meje.
V kolikor sodniški zbor meni, da je nek prekršek še posebej teţak, kršitelja kaznuje z najvišjo moţno kaznijo v
okviru svoje pristojnosti, komisiji za pritoţbe pa pisno poda predlog za uvedbo disciplinskega postopka.

B. Protestni postopek (= protest na dan dirke)
Člen 98: Vzroki protesta
1. Vzrok protesta je vsak prekršek proti PKD, ki je vplival na izid dirke, še zlasti:
a. voţnja in štart konkurenta v nasprotju z določili PKD;
b. voţnja konkurenta v korist drugega konkurenta s konjem istega lastnika ali trenerja. Protest se vloţi proti obema
konjema.
2. Vzroki protesta so lahko storjeni ali nameravani prekrški, še zlasti:
a. udeleţba konja, ki nima pravice udeleţbe na dirki ali ne odgovarja razpisnim pogojem;
b. udeleţba konja, pri katerem je bila uporabljena nedovoljena snov (doping);
c. udeleţba voznika ali trenerja, ki nima pravice udeleţbe na dirki;
d. neizrabljanje priloţnosti za zmago.
Člen 99: Proti čemu ni moţno vloţiti protesta
1. Protest se ne more opirati na to, da sodniški zbor ali ciljni sodnik nista, ali nista pravilno opravljala naloţenih nalog.
2. Protesta ni moţno vloţiti zaradi:
a. razveljavitve, nerazveljavitve ali ponovitve štarta;
b. diskvalifikacije po 74. členu PKD;
c. izrečenih kazni po 75. členu PKD;
d. prekinitve dirke po 79. členu PKD;
e. razglasitve dirke za neveljavno po 80. členu PKD
f. moţnih nepredvidenih dogodkov, ki se tičejo vseh udeleţencev dirke.
Člen 100: Upravičenci do protesta
Osebe, ki imajo pravico vloţiti protest:
a. lastnik konja ali pooblaščenec lastnika konja, ki bi pri ugodenem protestu dobil nagrado ali višjo nagrado na dirki,
b. voznik ali trener konja, ki bi pri ugodenem protestu dobil nagrado ali višjo nagrado na dirki,
c. Strokovni odbor Centrale, pri čemer ga zastopa predsednik Strokovnega odbora ali član Strokovnega odbora s
pisnim pooblastilom za zastopanje,
d. Upravni odbor Centrale pri čemer ga zastopa predsednik Upravnega odbora ali član Upravnega odbora s pisnim
pooblastilom za zastopanje.
Člen 101: Roki za vloţitev protesta
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1. Pri nepravilnostih iz a) in c) alinee 2.odstavka 97. člena PKD je rok za protest 60 minut pred dirko, v kateri naj bi se
zgodila nepravilnost.
2. Pri nepravilnostih, ki so se zgodili v poteku dirke, navedenih v 1. odstavku 97. člena in v b), c) – v kolikor se trener
oz. voznik glede na vpis v program menjata ter v d) alinei 2. odstavka 97. člena PKD, se protest vloţi v roku 3 minut
po objavi neuradnih (začasnih) uvrstitev. V kolikor je moţno, se protest najavi z dvigom biča pred sodniško tribuno.
Člen 102: Način oddaje in vsebina protesta
1. Protest je treba vloţiti v roku 3 minut po objavi neuradnih uvrstitev na zapisnik na sodniški tribuni pri sodniškem
zboru oziroma sekretarju dirk.
2. Protest se mora utemeljiti oziroma potrebno je navesti ustrezne dokaze.
3. Po vloţitvi protesta se je oseba, ki protest vloţi, dolţna odstraniti s sodniške tribune.
Člen 103: Varščina za protest
1. Če lastnik, njegov pooblaščenec ali voznik vloţi protest, se mora pri sekretarju dirke ob vloţitvi protesta plačati
varščina v višini 20 EUR.
2. V kolikor varščina ni vplačana, se v zapisnik vpiše dolg pritoţnika. Varščino je v tem primeru potrebno vplačati
naslednji delovni dan po dirki, in potrdilo o vplačilu poslati na Centralo. V primeru neplačila veljajo enaka pravila, kot
pri izrečenih kaznih, pri čemer se blokira tako pritoţnik (npr. veljavnost vozniške licence, če gre za pritoţbo voznika)
kot tudi konja, in sicer do poravnanega dolga.
3. V kolikor pritoţnik varščine ob vloţitvi protesta ne vplača in se ne strinja z njenim plačilom na način, kot je opisan v 2.
odstavku tega člena, potem se protesta ne obravnava.
4. V kolikor sta pritoţitelja Strokovni ali Upravni odbor Centrale, varščine za pritoţbo ni potrebno vplačati.
5. Pri zavrnitvi protesta varščina zapade v korist Centrale. Enako velja, če je bil protest umaknjen po začetku
obravnave.
6. V kolikor je protestu ugodeno, se varščina vrne.
Člen 104: Obravnava protesta s strani sodniškega zbora
1. Obravnava protesta pred sodniškim zborom ni javna.
2. Sodniški zbor pri obravnavi protesta odloča glede na dogodke, ki so jih člani sodniškega zbora opazili med dirko,
glede na uradne posnetke, glede na pričanja udeleţencev, ki jih izpraša in glede na ostala dejstva, ki jih je objektivno
moţno pridobiti za odločanje o protestu.
3. V postopku o disciplinskem prekršku, v katerem je pričakovati denarno kazen do vključno 40 EUR oz prepoved
voţnje do 10 dni, lahko član sodniškega zbora sam vodi obravnavo. Odločitev pa sprejme sodniški zbor kot celota.
4. V postopku o disciplinskem prekršku, kjer namerava sodniški zbor izreči denarno kazen, ki je višja od 40 EUR, ali
izreči tekmovalcu prepoved nastopa za več kot en dan oziroma kjer gre za pomikanje v uvrstitvi, je sodniški zbor
zavezan k obravnavi protesta z večino članov sodniškega zbora. Odločitev pa sprejme sodniški zbor kot celota.
5. Sodniški zbor protestu bodisi ugodi ali pa ga zavrne. V kolikor protestu ugodi, lahko spremeni tudi začasni vrsti red in
izrečene kazni.
Člen 105: Moţnost prenosa protesta v obravnavo komisiji za pritoţbe
V kolikor Sodniški zbor na dan dirke prejme protest, o katerem iz objektivnih razlogov na tekmovalni dan ne more
odločati, vloţnika takega protesta napoti na pritoţbo komisiji za pritoţbe. Sodniški zbor je tako dolţan ravnati še zlasti pri
protestih, ki se nanašajo na:
a. goljufije pri stavah ali v zvezi z dirko;
b. goljufije v zvezi z rejo ali storjene premoţenjske in listinske delikte v smislu Kazenskega zakonika.
Člen 106: Dokončnost odločitev o protestu
Odločitve o protestih in sodniške odločitve so dokončne in pritoţba na te odločitve v okviru Centrale ni moţna, če
izrečena kazen ne presega 100 EUR oziroma izrečena kazen prepovedi voţnje ni daljša od 15 koledarskih dni (oz. 2
tekmovalna dneva).
Izjema glede moţnosti pritoţb so stvari, na katere je moţna pritoţba na komisijo za pritoţbe po 106. členu PKD.
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C. Pritoţbeni postopek (= pritoţba po dirkalnem dnevu)
Člen 107: Vzroki za vloţitev pritoţbe
Vzrok pritoţbe je lahko:
1. vsak prekršek proti PKD, ki je vplival na izid dirke in zanj ni bilo moţno sproţiti protestnega postopka na dan dirke;
2. odločitev sodniškega zbora, ki je imela za posledico kazen, večjo od 100 EUR ali prepoved voţnje, daljšo od 15
koledarskih dni (oz. 2 tekmovalna dneva);
3. odločitev sodniškega zbora, ki jo le-ta skladno s PKD izreče po končanem dirkalnem dnevu (npr. kazen za pozitiven
doping-primer po končani analizi vzorcev) in na katero se ni bilo moţno pritoţiti v postopku protesta;
4. dogodek iz 104. člena PKD, ko se pritoţnika z nameravanim protestom na dirkalni dan preusmeri na postopek
pritoţbe.
Člen 108: Proti čemu ni moţno vloţiti pritoţbe
Pritoţbe ni moţno vloţiti zaradi:
1. ţe dokončnih odločitev sodniškega zbora po 104. členu PKD;
2. kazni, ki jih izreče sodniški zbor in ki ne presegajo višine iz 105. člena PKD;
3. odločitev sodniškega zbora, za katere ni moţno vloţiti niti protesta po 97. členu PKD;
4. zadev, za katere je bilo moţno podati protest na dan dirke.
Člen 109: Upravičenci do pritoţbe
Naslednje osebe imajo pravico vloţiti pritoţbo:
1. lastnik konja ali pooblaščenec lastnika konja, ki bi pri ugodeni pritoţbi dobil nagrado ali višjo nagrado na dirki,
2. voznik ali trener konja ali njun pooblaščenec, ki bi pri ugodeni pritoţbi dobil nagrado ali višjo nagrado na dirki,
3. Strokovni odbor Centrale,
4. Upravni odbor Centrale.
Člen 110: Roki za vloţitev pritoţbe
1. Splošni rok za pritoţbo znaša 5 dni po dirkalnem dnevu.
2. Rok za pritoţbo na izrek kazni za pozitiven doping primer znaša 8 dni po prejemu pisnega obvestila o tovrstni kazni.
3. Če se pritoţba nanaša na vzroke iz 104. člena PKD, se rok za pritoţbe konča 1 leto po dnevu dirk.
Člen 111: Roki za vloţitev pritoţbe – pravila upoštevanja mejnih dni
1. Če je rok določen v dnevih, se za začetek roka vzame prvi naslednji dan po dirki oz. v primeru vročene pošiljke prvi
naslednji dan po vročitvi.
2. Roki, ki so določeni v mesecih oz. letih, se končajo s pretekom tistega dne v določenem mesecu oz. letu, ki se po
svoji številki ujema z dnem, ko je rok začel teči. Če tega dneva v zadnjem mesecu ni, se konča rok zadnji dan v tem
mesecu.
3. Če je zadnji dan roka drţavni praznik oz. sobota ali nedelja, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.
Člen 112: Način oddaje in vsebina pritoţbe; zavrţene pritoţbe
1. Pritoţbe se morajo predloţiti v pisni obliki. Naslovijo se na Centralo in se na njen sedeţ pošljejo ali pa se na sedeţu
Centrale vročijo.
2. Pritoţbe morajo vsebovati:
a. ime, priimek in naslov pritoţnika;
b. podpis pritoţnika;
c. vsebino pritoţbe;
d. utemeljitev pritoţbe z navedbo dokaznih sredstev;
e. kopijo potrdila o plačilu varščine za pritoţbo, ki je bila vplačana v roku za pritoţbe.
3. Pritoţbe, pri katerih ena od zgoraj naštetih stvari manjka, se, ne da bi se jih podrobneje pregledalo, zavrţe. To lahko
stori predsednik komisije za pritoţbe ali njegov pooblaščenec brez predhodne obravnave.
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Člen 113: Varščina za pritoţbo
1. Oseba, ki vloţi pritoţbo, mora v roku za pritoţbo plačati varščino za pritoţbo v višini 40 EUR. V kolikor sta pritoţitelja
Strokovni ali Upravni odbor Centrale, varščine za pritoţbo ni potrebno vplačati.
2. Kopijo potrdila o vplačilu varščine za pritoţbo je potrebno priloţiti pritoţbi, sicer se le-ta zavrţe (111. člen PKD).
3. Pri zavrnitvi pritoţbe varščina zapade v korist Centrale. Enako velja, če je bila pritoţba umaknjena po začetku
obravnave.
4. Pri ugoditvi pritoţbi se varščina za pritoţbo vrne pritoţitelju.
Člen 114: Umik pritoţbe
Oseba, ki je vloţila pritoţbo, lahko le-to kadarkoli pred končno odločitvijo komisije za pritoţbe umakne. Glede varščine se
v tem primeru postopa po 3. odstavku 112. člena PKD, glede stroškov postopka pa po 124. členu PKD.
Člen 115: Odloţitveni učinek pritoţbe in rok za odločitev o pritoţbi
Vloţitev pritoţbe ima odloţitveni učinek na izrečeno kazen, razen primeru pozitivnih doping testov, ko sodniški zbor v
obrazloţitev kazni ne zapiše drugače. Odloţitveni učinek pritoţbe velja le do trenutka, ko se odloči o zavrţenju pritoţbe
oziroma do odločitve komisije za pritoţbe o pritoţbi.
Komisija za pritoţbe mora o pravilno vloţeni pritoţbi odločiti v roku 60 dni, sicer se avtomatično ugodi pritoţitelju.
Člen 116: Osnovanje in način dela Komisije za pritoţbe
1. Upravni odbor Centrale za področje dela Centrale, zlasti pa za namen razreševanja pritoţb po PKD, imenuje
Komisijo za pritoţbe. Komisija za pritoţbe je hkrati tudi disciplinska komisija v smislu PKD.
2. Komisijo za pritoţbe sestavlja predsednik in štirje člani. Predsednik imenuje svojega namestnika, za primer
nezdruţljivosti pri obravnavi nekega konkretnega primera pritoţbe pa po potrebi še dodatnega namestnika za ta
posamezen primer.
3. Predsednik in člani Komisije morajo imeti opravljen preizkus iz poznavanja PKD.
4. Upravni odbor izvoli člane Komisije za pritoţbe za dobo štirih let. Posameznega člana Komisije za pritoţbe lahko
Upravni odbor odpokliče pred potekom mandata, v kolikor krši določila PKD ali če ni sposoben opravljati svojega
dela ali če svoje delo opravlja nevestno. Upravni odbor ni dolţan obrazloţiti razlogov za odpoklic posameznega
člana.
5. Člani se volijo načeloma tako, da je kasaški šport čim širše zastopan.
6. Komisija za pritoţbe zaseda in odloča v glavnem v zasedbi predsednik in dva člana, ki ju predsednik imenuje iz
kroga izvoljenih članov za vsak primer ali zasedanje skupaj. Odločitve se sprejemajo z večino. Komisija za pritoţbe
lahko glede na naravo pritoţbe sklepa tudi telefonično, na telekonferencah, dopisno in na druge ustrezne načine.
Člen 117: Izločitev članov iz komisije za pritoţbe v posameznih primerih
Člani organov, ki so v kakršnemkoli sorodstvenem ali svaštvenem razmerju oziroma v kakršnemkoli zaposlitvenem ali
kapitalskem odnosu do oseb v postopku, v tem postopku ne smejo odločati, temveč se morajo izločiti.
O njihovi izločitvi odloča predsednik komisije za pritoţbe, o izločitvi predsednika komisije za pritoţbe pa v primeru
njegove neizločitve po lastni presoji organ, ki ga je izvolil. Namesto izločenega člana odloča v konkretni zadevi njegov
namestnik.
V primeru, da je predsednik ali član komisije za pritoţbe v konkretnem primeru pritoţbe v isti zadevi ţe delal kot član
Sodniškega zbora, potem se mora pri obravnavi pritoţbe izločiti iz obravnave Komisije za pritoţbe, z izjemo nastopa v
obravnavi kot priča.
Člen 118: Naloge komisije za pritoţbe
Komisija za pritoţbe odloča:
a) o pritoţbah po 106. členu PKD;
b) v disciplinskih postopkih po 126. členu PKD.
Komisija za pritoţbe mora o pravilno vloţeni pritoţbi odločiti v roku 60 dni, sicer se avtomatično ugodi pritoţniku.
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Člen 119: Načelo vabljenja in zaslišanja na obravnavo pritoţbe
1. Termin za obravnavo je treba udeleţencem sporočiti pisno vsaj sedem dni pred obravnavo pritoţbe. Rok je z
izrecnim strinjanjem pritoţitelja v primerih pritoţb, ki se tičejo zadev po 106. členu PKD, lahko tudi krajši, kar se
zapiše v obrazloţitev izreka o primeru.
2. Udeleţencem je treba pred odločanjem dati priloţnost, da v postopku podajo svoje stališče v elementih, ki jih niso
navedli v pritoţbi.
3. Če se udeleţenec neupravičeno ne udeleţi ustne obravnave, se lahko pritoţbo obravnava in odloča v njegovi
odsotnosti.
Člen 120: Priče in izvedenci
1. Na ustni obravnavi se zaslišijo priče, ki jih predlagajo stranke postopka oziroma za katere Komisija za pritoţbe oceni,
da jih je potrebno zaslišati.
2. Komisija za pritoţbe izvede dokaz z izvedenci, če je za ugotovitev ali razjasnitev nekega dejstva potrebno strokovno
znanje, s katerim Komisija za pritoţbe ne razpolaga. Izvedenca imenuje Komisija za pritoţbe na predlog strank v
postopku oziroma po lastni presoji.
Člen 121: Potek ustne obravnave
1. Predsednik Komisije za pritoţbe oz. pooblaščena oseba za vodenje primera vodi ustno obravnavo, o kateri se mora
voditi zapisnik.
2. Udeleţenci v obravnavi odgovarjajo na vprašanja predsednika komisije za pritoţbe in predlagajo izvajanje dokazov.
Dokazna sredstva so lahko tudi:
a. priče,
b. listine,
c. izvedenska mnenja,
d. ogled,
e. posnetek dirke,
f. ciljna fotografija.
3. Po zaključku sprejemanja dokazov dobijo udeleţenci priloţnost za zaključno besedo.
Člen 122: Ukrepi za vzdrţevanje reda ob izvajanju postopkov
1. Udeleţence postopka, priče, izvedence ali osebe, ki niso udeleţene v obravnavi in ki ne upoštevajo sklepov organa,
ki sprejema odločitve oz. ki se nespodobno obnašajo, se za potrebe vzdrţevanja reda lahko odstrani iz sejnega
prostora.
2. O ukrepih po 1. odstavku proti osebam, ki niso udeleţene v obravnavi, odloča predsednik Komisije.
Člen 123: Odločitev Komisije za pritoţbe
1. Komisija za pritoţbe odloča v tajnem posvetu in z navadno večino glasov. Pri enakem številu glasov za in proti
odloča glas predsednika.
2. Odločitev se mora podati pisno, z utemeljitvijo in jo mora podpisati predsednik.
3. V odločitvi lahko Komisija za pritoţbe morebitno prvotno kazen zviša, zniţa ali ohrani.
4. Odločitev z utemeljitvijo se udeleţencem vroči s povratnico.
Odločilni del odločitve Komisije za pritoţbe o pritoţbi se objavi na ustrezen način (bilten, koledar kasaških dirk, spletna
stran).
Člen 124: Dokončnost odločitev o pritoţbi
Odločitve o pritoţbah so dokončne in pritoţba na te odločitve ni moţna.
Člen 125: Stroški pritoţbenega postopka
1. Kdor v pritoţbenem postopku izgubi, nosi stroške postopka.
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2. V pritoţbenem postopku se povrne le v postopku prijavljene stroške pričam, izvedencem in stroške za uporabljena
ostala dokazna sredstva.
3. V kolikor med obravnavo pritoţnik umakne pritoţbo, nosi le stroške, ki so nastali do trenutka umika pritoţbe.
4. Neglede na določila 2. in 3. odstavka tega člena se pritoţniku, kateremu pritoţbi se ne ugodi, zaračuna vsaj
povprečnino, ki znaša 100 EUR.
5. Neglede na ostala določila tega člena se v primeru, da pritoţbo vloţita bodisi Strokovni odbor ali Upravni odbor
Centrale, tema pritoţnikoma stroškov postopka oz. povprečnine v nobenem primeru ne zaračuna, stroški iz 2.
odstavka tega člena pa se poravnajo iz proračuna Centrale.
Člen 126: Rok za plačilo denarnih kazni in stroškov postopka
1. Denarne kazni ali stroške postopkov je treba plačati Centrali v roku 7 dni po dogodku, ki je vzrok za plačilo (dirka,
odločitev Komisije za pritoţbe, ipd.). Izjema so kazni za pozitivne doping teste, kjer je rok plačila 15 dni (3. odstavek
90. člena PKD).
2. Če denarna kazen ali stroški postopka niso plačani, ali niso popolnoma plačani v roku, ali če med dolţnikom in
Centralo v roku ni prišlo do sporazuma o obročnem odplačevanju, se neporavnano kazen objavi v Programu
kasaških dirk oz. na spletni strani Centrale. Ta objava se opravi tudi v primeru, da je dolţnik z dogovorjenim
obročnim odplačevanjem popolnoma ali delno v zaostanku več kot 14 dni.
3. Z izpolnjenimi pogoji za objavo v Programu kasaških dirk ali na spletni strani je dolţnik do dokončnega odplačila
denarne kazni ali stroškov postopka izključen iz sodelovanja na kasaških dirkah.
4. V kolikor je na kazen moţna pritoţba in se upravičena oseba dejansko pritoţi, ima plačilo oz. izvrševanje kazni za
dotični prekršek odlog izvršitve, in sicer do pravnomočnosti pritoţbe. Izjema pri tem so ukrepi, kjer je v odločitvi
organa, ki je vodil postopek, zapisano, da pritoţba ne zadrţi izvršitve.
5. Če denarne kazni kaznovani ne plača ali ne plača popolnoma v danem roku, se ga izključi iz sodelovanja v
kasaškem športu dokler denarne kazni ne plača v celoti.
D. DISCIPLINSKI POSTOPEK
Člen 127: Disciplinski prekrški
1. Vsak, ki namerno ali iz malomarnosti ogroţa ali škodi kasaškemu športu ali reji kasačev, stori disciplinski prekršek.
2. Disciplinski prekršek stori zlasti kdor:
a. le delno ali sploh ne izpolnjuje dolţnosti, ki mu jih nalagajo PKD in statut Centrale,
b. ravna v nasprotju s predpisi zakonodaje, ki ureja rejo in druge predpise v zvezi s tekmovanji s konji,
c. se prekrši proti predpisom zakona, ki ureja stave na konjskih dirkah in proti vsakokratnem dovoljenju za
prirejanje stav,
d. v dirkalni ali rejski dejavnosti stori kaznivo dejanje,
e. muči konja, surovo ravna z njim, ga nezadostno hrani in neguje in mu ne nudi primernega prostora,
f. kot priča ali izvedenec napačno ali nepopolno priča, ali kdor ugotovitvenim organom (sodniškemu zboru ali
Komisiji za pritoţbe), ki so zaprosili za obvestilo, le-tega da le delno, ali pa sploh ne, ali kdor ne sledi odredbam
organov Centrale oz. sodniškemu zboru, oz. kdor se obnaša neprimerno glede na ta določila,
g. opušča uveljavljanje pravnomočnih sredstev reda,
h. ne ob pravem času ali sploh ne plača kazni ali stroškov postopka,
i. dovoli napačne vpise v rodovnik, ali opusti podatke oz. sporočila ki jih je dolţan dati,
j. uporablja nedovoljena sredstva (doping), jih naroči uporabiti ali dovoljuje uporabljati. Pri pozitivnem izvidu
dopinga mora prizadeti dokazati, da je ukrepal na vse načine, da bi preprečil doping,
k. udeleţencu dirk obljublja ali odobri prednosti, če ta ne izrabi moţnosti za zmago svojega konja, oz. če svojega
konja ne izpelje popolnoma,
l. udeleţencu za denar da napoved pri stavah,
m. spremeni opremo tujih konjev,
n. dovoli udeleţbo na dirki ali sam vozi konja, ki ni upravičen do starta,
o. pripelje na start konja, ki ni bil treniran po pravilih,
p. kot udeleţenec dirke ne izrabi moţnosti za zmago ali konja popolnoma ne izpelje,
q. na nešporten ali nečasten način vpliva na izid dirke,
r. ne sledi navodilom za izpeljavo dirke,
s. ravna v nasprotju s pravili za izpeljavo dirk ali z nešportnim obnašanjem ali nekorektnim ravnanjem moti ali
ogroţa potek dirk,
t. se v času dirkalne prireditve neupravičeno zadrţuje na dirkališču, pri sodniškem zboru, pri štarterju, ciljnemu
sodniku ali pri hlevih,
u. sodeluje v dirkanju brez veljavnega vozniškega dovoljenja ali z nedovoljenim psevdonimom ali v nepravih
tekmovalnih barvah,
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v.

se pred člani vodstva dirk izraţa na način, ki ţali njihovo čast ali se nespodobno obnaša do njih, ali o sodniškem
zboru oz. njegovih članih širi neresnične trditve, ki škodijo njihovemu ugledu,
w. na dirkalni dan stori tako teţak prekršek, da sodniški zbor predlaga obravnavo prekrška kot disciplinski prekršek
in zvišanje ţe izrečene kazni na dan dirk
Člen 128: Udeleţba pri disciplinskem prekršku
Disciplinsko se prekrši tudi, kdor je kot napeljevalec ali soudeleţenec sodeloval ali pomagal pri disciplinskem prekršku.
Člen 129: Zastaralni rok disciplinskih prekrškov
Vsi disciplinski prekrški zastarajo leto dni po dejanju.
Člen 130: Pristojnost za začetek disciplinskega postopka
Disciplinske prekrške na lastno ali zunanjo pobudo ugotavljajo sledeči organi:
1. Sodniški zbor
2. Upravni odbor Centrale;
3. Strokovni odbor Centrale.
V primeru, da zgoraj navedeni organi ugotovijo, da obstajajo nezastarani prekrški, za katere ustrezne kazni še niso bile
izrečene, dajo predlog za začetek disciplinskega postopka.
Člen 131: Pristojnost za odločanje v disciplinskem postopku
1. Za odločanje o disciplinskih prekrških je pristojna Komisija za pritoţbe, opredeljena v 115. členu PKD.
2. Komisija za pritoţbe obravnava disciplinske prekrške analogno določilom za obravnavo pritoţb.
3. Odločitve Komisije za pritoţbe glede disciplinskih prekrškov so izvršljive. Moţna je pritoţba na častno razsodišče, pri
čemer mora pri teţjih prekrških miniti vsaj polovica izrečene kazni.
Člen 132: Disciplinski ukrepi
1. Pri izreku kazni se lahko uporabijo naslednja sredstva:
a. denarne kazni: prilagoditi jih je treba premoţenjskim in dohodkovnim zmoţnostim prizadetega in ne smejo
prekoračiti zneska 1.000 EUR, pri čemer so izjema pozitivni doping testi;
b. prepoved voţnje: če glede na teţo kršitve ali glede na posebne okoliščine denarna kazen ne zadošča ali izgleda
nemogoča;
c. izključitev:
če gre za teţko kršitev in je prizadeti zato neprimeren za dejavnost dirkanja. Izključitev vsebuje prepoved
posrednega ali neposrednega sodelovanja na dirkah. Obenem ugasnejo vse prijave za konje, ki so v lasti ali
solasti izključenega. Plačane prijavnine se ne vrnejo,
d. prepoved dostopa na dirkališče:kadar gre za posebno pomembno kršitev. Pregon ima učinek izključitve in poleg
tega vsebuje prepoved dostopa na dirkališča in vseh njegovih zgradb in naprav v območju Centrale oz.
prireditelja.
2. Disciplinska sredstva se lahko izrečejo za omejen čas ali za stalno, posamezno ali skupaj.
Člen 133: Začasne odredbe
1. Predsedujoči Komisije za pritoţbe lahko v nujnih primerih tudi na neformalno prošnjo Upravnega odbora ali
Strokovnega odbora začasno odredi disciplinska sredstva "prepoved voţnje", "izključitev" ali "pregon" in sicer
posamezno ali skupaj, če je to v interesu dirkanja in če so ti ukrepi nujni za pravilno izpeljavo dirkanja. Odločitev je
brez ustne obravnave in z izrekom postane veljavna.
2. Začasna odredba velja za čas postopka, vendar ne več kot enega meseca. Predsedujoči Komisije za pritoţbe
odpravi začasno odredbo, če je nujnost minila (prenehala).
3. Organi Centrale, sodniški zbor ali njihovi člani ne odgovarjajo za morebitne ţe nastale ali v prihodnosti nastale
škode, ki izhajajo iz začasne odredbe.
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Člen 134: Knjiga kazni
1. Centrala zagotovi vpisovanje disciplinskih ukrepov v knjigo kazni.
2. Organi Centrale in sodniški zbor lahko dobijo izpiske iz te knjige. Vsak, ki je vpisan v knjigo kazni, dobi na prošnjo
izpisek iz registra, ki se nanaša nanj.
3. Vpisi denarnih kazni in prepovedi voţnje se brišejo 2 leti po vpisu, če v teh dveh letih ni bilo nobenega vpisa iz istega
vzroka. Vpisi izključitev se brišejo 5 let po izteku disciplinskega ukrepa.
Člen 135: Priznavanje disciplinskih ukrepov in izrečenih kazni izven področja Centrale
1. Centrala je pristojna za priznavanje in izpeljavo disciplinskih ukrepov, ki so jih udeleţencu kasaških dirk izrekli
pristojni drugi uradi. Brezpogojno Centrala priznava disciplinske ukrepe, ki so jih lastniku, vozniku, trenerju ali konju
izrekle drţave članice UET in je dolţna v tem primeru za področje Slovenije upoštevati npr. morebitno prepoved
udeleţbe na dirkah, dokler ga drţava članica UET ne umakne z liste kaznovanih, liste dolţnikov, ipd.. Taka prepoved
velja za osebe, če pa je izrečena za konje, velja seveda tudi za konje.
2. Centrala sklene, ali bo in v kakšnem obsegu bo priznala in uveljavila disciplinske ukrepe pristojnega drugega urada.
V kolikor ne obstajajo utemeljeni razlogi za nepriznavanje disciplinskih ukrepov pristojnih drugih organov ter
izrečenih kazni konjem, lastnikom, trenerjem in tekmovalcem in Centrala tega pisno ne utemelji, tuja disciplinska
sredstva in kazni avtomatično veljajo na področju Centrale.
3. Proti sklepu priznanja lahko prizadeti poda pritoţbo na Razsodišče.
4. Pravnomočno priznanje tujega disciplinskega ukrepa ali kazni ima učinek pravnomočnega domačega disciplinskega
ukrepa oz. kazni.
5. Če Centrala ne prizna tujega disciplinskega ukrepa, se to ne da izpodbijati.

IX. ČASTNO RAZSODIŠČE
Člen 136: Osnovanje in pristojnost častnega razsodišča
Razsodišče glede na statut Centrale imenuje ustrezen organ Centrale.
Razsodišče je pristojno za:
a. odločanje o pritoţbah na kazni za prekrške, na katere je dovoljena pritoţba in po PKD ni naveden drug organ kot
pristojen za obravnavo pritoţbe,
b. obravnavo tistih prekrškov, za katere po PKD ni pristojen za obravnavo drug organ,
c. pripravo predloga za odločanje občnemu zboru Centrale glede na podane dovoljene pritoţbe na posamezne
postopke,
d. odločanje o pritoţbah glede prekrškov, za katere so bile pred največ enim letom ţe izrečene pravnomočne kazni,
višje od 500 EUR ali je bila za njih izrečena kazen prepovedi voţnje ali prepoved sodelovanja na dirkah, daljša
od 60 dni in je se je glede teh prekrškov pojavilo novo pravno dejstvo (dokaz), ki v času postopka ni bilo poznano
oz. ga ni bilo moţno pridobiti, in kaţe na nedolţnost kaznovanega, lahko razsodišče ne glede na pravnomočnost
odločitev ponovno sklepa o omenjenih prekrških ali pa jih vrne v obravnavo tistemu organu, ki je o njih prvotno
sklepal.

Člen 137: Pritoţba na razsodišče; postopek dela razsodišča
1. Pritoţba na razsodišče se opravi tako, da se vloţi pritoţba pri Centrali.
2. Razsodišče deluje skladno s smiselno uporabo določb o delu Komisije za pritoţbe v zvezi s pritoţbami.

X. DOLOČILA O PRISTOJBINAH
Člen 138: Dejavnosti, za katere je treba plačati pristojbino in višina pristojbine
Centrala pobira za svoje dejavnosti pristojbine, posebej pa za naslednje dejavnosti (izvzamejo se dejavnosti, za katere je
potrebno posebno pooblastilo pristojnega ministrstva):
1. Vpis spremembe imena kasača v evidence Centrale (v skladu z določili o vodenju rejske knjige).
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Vpis menjave lastnikov (prodaja, dajanje v zakup, vzetje iz zakupa) v register lastnikov. Plačnik je kupec oz. tisti, ki
konja vzame v zakup.
Vpis uvoţenega konja v register v Slovenijo uvoţenih konj. Za izpopolnitev manjkajoče dokumentacije se dodatno
zaračunajo dejanski stroški.
Izdaja izvoznega certifikata (za začasni ali stalni izvoz).
Izdaja vozniške licence A, B, P ali T za koledarsko leto, vključno z registracijo tekmovalnih barv. V ceno niso
vključeni stroški zavarovanja, ki se zaračunajo posebej glede na sklep Upravnega odbora Centrale.
Pristojbina za priznanje vozniške izkaznice, ki ni bila izdana s strani Centrale.
Pristojbina za preverjanje pogojev za izdaje višje kategorije vozniške licence od obstoječe.
Registracija trenerja (po 21. členu PKD).
Registracija spremembe tekmovalnih barv med letom.
Pristojbina za opravljanje izpita za pridobitev vozniške licence.
Registracija tekmovalnega hleva, skupnosti lastnikov ali psevdonima; preklic te registracije.
Opomin za neplačilo pristojbine, ki bi morala biti ţe plačana.
Dajanje raznih informacij: cena se določi glede na obseg informacij.
Opravljanje drugih del in storitev: po dejansko porabljenem času in stroških.
Pristojbina za izdajo dnevne licence na tekmovalni dan, kar vključuje zavarovanje voznika.
Pristojbina za vodenje statistik za posameznega kasača.
Druge pristojbine, ki jih določi Upravni odbor Centrale.

Člen 139: Pristojnost določanja višine pristojbin
Upravni odbor Centrale letno določa višino pristojbin. Listo pristojbin se objavlja na spletni strani.
Člen 140: Plačljivost pristojbin
1.
2.

Pristojbine je treba plačati v roku 7 koledarskih dni po izstavitvi računa, razen pristojbin za vozniške licence, ki jih je
potrebno plačati najkasneje ob prijavi v dirko. Zavarovanje voznika in konja (če ga organizira Centrala in strošek
razdeli med imetnike vozniških licenc oz. lastnike konj) mora biti plačano pred rokom za prijavo za dirko.
Če v računu postavljene pristojbine niso plačane v danem roku, lahko Centrala zavrne svoje usluge in vpis v dirke.
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