Spremembe PKD ZDKCS v letu 2008;
Potrjeno na seji Komisije za tekmovanja s kopitarji pri MKGP dne 14.04.2008

Obstoječi PKD:
Člen 17: Vozniška licenca za profesionalne voznike z oznako P
1. Vozniška licenca za profesionalne voznike se izda na pisno prošnjo amaterskega
voznika, ki je v svoji tekmovalni karieri kot voznik dosegel najmanj 25 zmag.
2. …
Predlog spremembe:
Na koncu točke 1 se doda besedilo »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.«
Predlog spremenjenega določila:
Člen 17: Vozniška licenca za profesionalne voznike z oznako P
1. 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
2. …

Obstoječi PKD:
Člen 21: Definicija in licenca trenerja; dolžnosti 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 države. 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 vožnje v dirki. Izpit se opravlja pred komisijo, ki jo imenuje Strokovni odbor.
Za vse trenerje so obvezna izobraževanja in preizkusi znanja, ki jih zanje organizira
Centrala. V kolikor oseba s statusom trenerja ne opravi preizkusa znanja na samem
izobraževanju, ga lahko brez izgube statusa trenerja opravlja v roku 90 dni od dneva
zaključka izobraževanja na sedežu 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 izobraževanju, 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. 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.
3. V primeru pozitivnega rezultata dopinga je odgovorna oseba tista, ki je v biltenu vpisana
kot trener konja.
4. Vsak trener je še posebno dolžan:
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 udeležbo konja na dirki;
e. sodniškemu zboru pred dirko sporočiti vsako morebitno spremembo podatkov pri
konju, ki so vpisani v bilten;
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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,
držav, 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.
Predlog spremembe:
Doda se nova, spremenjena točka 2. ki glasi:
Obstajata dve kategoriji statusa trenerja in sicer status amaterskega trenerja in status
profesionalnega 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 ožjih družinskih
članov ali družb v njihovi lasti ali solasti oziroma družb v lasti ali solasti njihovih ožjih
družinskih 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.
Preostale točke tega člena se ustrezno preštevilčijo.
Predlog spremenjenega določila:
Člen 21: Definicija in licenca trenerja; dolžnosti 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 države. 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 vožnje v dirki. Izpit se
opravlja pred komisijo, ki jo imenuje Strokovni odbor. Za vse trenerje so obvezna
izobraževanja in preizkusi znanja, ki jih zanje organizira Centrala. V kolikor oseba
s statusom trenerja ne opravi preizkusa znanja na samem izobraževanju, ga lahko
brez izgube statusa trenerja opravlja v roku 90 dni od dneva zaključka
izobraževanja na sedežu 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 izobraževanju, 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.
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3.

4.
5.

6.

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 ožjih družinskih članov ali družb v njihovi
lasti ali solasti oziroma družb v lasti ali solasti njihovih ožjih družinskih 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.
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.
V primeru pozitivnega rezultata dopinga je odgovorna oseba tista, ki je v biltenu
vpisana kot trener konja.
Vsak trener je še posebno dolžan:
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 udeležbo
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.
O odstopanjih od določil iz prejšnjega odstavka odloča, v primerjalnih dirkah
mest, držav, 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.

Obstoječi PKD:
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 države 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
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Rodovniško knjigo kasačev, ki jo vodi v Sloveniji priznana rejska organizacija, morajo
biti označeni z mikročipi;
b. pred prvim štartom dežurni 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 dežurni 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 dežurnega veterinarja;
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 družb ali društev, katerih (so)lastnik ali (so)ustanovitelj ta oseba je.
2. Kasaške kobile, žrebci in kastrati smejo sodelovati na dirki le, če niso starejši kot 14 let.
3. Kasači so omejeni pri pravici udeležbe 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;
c. oplojene kasaške kobile smejo sodelovati na dirkah le do največ 90. dneva brejosti;
d. kasaške kobile, ki so že žrebile, lahko sodelujejo na dirkah šele 6. mesecev po zadnji
žrebitvi 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 ogrožal varnosti drugih udeležencev;
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 živca), 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.
Predlog spremembe:
Na koncu b alinee 1. točke se doda besedilo: »Določitev DNK tipa je veljavna metoda za
identifikacijo konja. Stroške določitve DNK tipa v vsakem primeru krije lastnik konja«
Na koncu tč. 3 alinea b se doda besedilo: »in ne smejo nastopati v dirkah skupaj s starejšimi
kasači«
Doda se tč. 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
Predlog spremenjenega določila:
Člen 23: Osnovni kriteriji za nastop kasačev
1. Kasač sme sodelovati na dirkah le, če:
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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 države 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 dežurni 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 dežurni 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 dežurnega 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 družb ali društev, katerih (so)lastnik ali
(so)ustanovitelj ta oseba je.
2. Kasaške kobile, žrebci in kastrati smejo sodelovati na dirki le, če niso starejši kot
14 let.
3. Kasači so omejeni pri pravici udeležbe 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 že žrebile, lahko sodelujejo na dirkah šele 6. mesecev
po zadnji žrebitvi 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 ogrožal varnosti
drugih udeležencev;
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 živca),
na eni ali več nogah;
c. konji, ki imajo prepoved štarta;
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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
Obstoječi PKD:
Člen 24: Prepoved štarta
1. Centrala oz. handikaper ali sodniški zbor začasno prepove štart konju, če:
a. je identiteta konja nepojasnjena;
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 že 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 vožnje sovoznika, je sodniški zbor dolžan to
zabeležiti 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 predložen 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.
…
Predlog spremembe:
V tč. 1 se doda alineo »h. če lastnik ali trener konja na zahtevo handicaperja ne predloži
ustreznega veterinarskega potrdila po čl. 23, tč. 5«
V tč. 1 se doda alineo »i. mu je bila zaradi pozitivne prve analize (A test) odvzetih vzorcev
za kontrolo dopinga izrečena prepoved nastopanja«
Predlog spremenjenega člena:
Člen 24: Prepoved štarta
1. Centrala oz. handikaper ali sodniški zbor začasno prepove štart konju, če:
a. je identiteta konja nepojasnjena;
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 že 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 vožnje
sovoznika, je sodniški zbor dolžan to zabeležiti 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.
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g. je predložen 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 predloži 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

Obstoječi PKD:
Člen 28: Kriteriji za sestavo propozicij glede na skupine konj
1. Kasaške dirke se razpišejo za skupine konj, kar se določi z razpisom – propozicijami.
2. Skupine se lahko tvorijo z upoštevanjem ene ali s kombinacijo naslednjih lastnosti:
a. starost konja,
b. spol konja,
c. vsota nagrad konja,
d. rekord konja,
e. vsota zasluženih nagrad konja v določenem časovnem obdobju,
f. uvrstitve konja v določenem časovnem obdobju,
g. nacionalnost konja,
h. število štartov konja v določenem obdobju.
3. V izjemnih primerih se lahko priredijo dirke z odobritvijo Strokovnega odbora tudi po
drugih kriterijih.
4. 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 udeleženec 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.
Predlog spremembe:
V tč. 2 se doda alineo »i. nacionalnost lastnika konja«
Predlog spremenjenega člena:
Člen 28: Kriteriji za sestavo propozicij glede na skupine konj
1. Kasaške dirke se razpišejo za skupine konj, kar se določi z razpisom –
propozicijami.
2. Skupine se lahko tvorijo z upoštevanjem ene ali s kombinacijo naslednjih lastnosti:
a. starost konja,
b. spol konja,
c. vsota nagrad konja,
d. rekord konja,
e. vsota zasluženih 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
3. V izjemnih primerih se lahko priredijo dirke z odobritvijo Strokovnega odbora tudi
po drugih kriterijih.
4. 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
udeleženec 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.
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Obstoječi PKD:
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. evropske dirke (dirke za konje registrirane v državah Evropske Unije)
c. mednarodne dirke (dirke za konje registrirane v Sloveniji, državah EU ali v katerikoli
drugi državi)
d. ostale dirke
Merodajna je prva registracija konja s strani pristojne rejske organizacije v državi. Konjem
vpisanim v register uvoženih konj v Sloveniji se glede možnosti štarta v evropski ali
mednarodni dirki kot merodajno upošteva njegovo prvo registracijo.
Predlog spremembe:
V tč. 2 se doda alineo »b. dirke za slovenske kasače in kasače v slovenski lasti (dirka za
konje, vpisane v register slovenskih kasaških konj in konje registrirane v državah Evropske
unije in so v lastništvu ali solastništvu državljana Republike Slovenije)«
Ostale alinee se ustrezno preštevilčijo
Predlog spremenjenega člena:
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 državah Evropske
unije in so v lastništvu ali solastništvu državljana Republike Slovenije)
c. evropske dirke (dirke za konje registrirane v državah Evropske Unije)
d. mednarodne dirke (dirke za konje registrirane v Sloveniji, državah EU ali v
katerikoli drugi državi)
e. ostale dirke
Merodajna je prva registracija konja s strani pristojne rejske organizacije v državi.
Konjem vpisanim v register uvoženih konj v Sloveniji se glede možnosti štarta v
evropski ali mednarodni dirki kot merodajno upošteva njegovo prvo registracijo.
Obstoječi PKD:
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
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2.
3.

4.

5.
3.
4.

je dolžan dati morebitne pripombe v roku 15 dni od prispetja predloga propozicij na sedež
Centrale, v nasprotnem primeru se šteje, kot da je soglasje dano.
Propozicije morajo biti pred objavo odobrene in vsaj 14 dni pred iztekom roka za prijave
razposlane vsem kasaškim društvom ali objavljene na domači spletni strani Centrale.
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 manj kot 6 konj.
Če je ob roku za odjave vsaj 6 konj, ki bodo štartali, se mora dirka izvesti. Če je konj 5 ali
manj, se dirka izvede po presoji organizatorja, ki tudi določi višino in število nagrad. V
kolikor želi prireditelj dirko, v kateri je po roku za odjavo vpisanih manj kot 6 konj, združiti
z drugimi dirkami, je to možno storiti po predhodni odobritvi predsednika Strokovnega
odbora. Tako odločitev je organizator dolžan nemudoma sporočiti handikaperju. Lastniki
ali pooblaščenci za konje, ki tako ostanejo v dirki, lahko glede na nove pogoje ponovno
presodijo, če bodo konje obdržali 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.
Če se prijava zaradi preložitve dirkalnega dne umakne ali če dirkalni dan odpade, se
morajo vse morebitne vplačane prijavnine vrniti v polnem znesku.
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.
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.

Predlog spremembe:
V tretji točki se spremeni zadnji stavek tako, da sedaj glasi »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«
Spremeni se četrta točka tako, da sedaj glasi »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 želi prireditelj dirko, v kateri je po roku za odjavo vpisanih manj konj,
kot je število konj v prvi vrsti avtoštarta+1 na predmetnem hipodromu, združiti z drugimi
dirkami, je to možno storiti po predhodni odobritvi predsednika Strokovnega odbora. Tako
odločitev je organizator dolžan nemudoma sporočiti handikaperju. Lastniki ali pooblaščenci
za konje, ki tako ostanejo v dirki, lahko glede na nove pogoje ponovno presodijo, če bodo
konje obdržali 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.«
Predlog spremenjenega člena:
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 dolžan dati morebitne pripombe v roku 15 dni od prispetja
predloga propozicij na sedež Centrale, v nasprotnem primeru se šteje, kot da je
soglasje dano.
2. Propozicije morajo biti pred objavo odobrene in vsaj 14 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
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4.

5.
5.
6.

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.
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 želi prireditelj dirko, v kateri je po roku za odjavo vpisanih manj konj, kot je
število konj v prvi vrsti avtoštarta+1 na predmetnem hipodromu, združiti z drugimi
dirkami, je to možno storiti po predhodni odobritvi predsednika Strokovnega
odbora. Tako odločitev je organizator dolžan nemudoma sporočiti handikaperju.
Lastniki ali pooblaščenci za konje, ki tako ostanejo v dirki, lahko glede na nove
pogoje ponovno presodijo, če bodo konje obdržali 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
Če se prijava zaradi preložitve dirkalnega dne umakne ali če dirkalni dan odpade,
se morajo vse morebitne vplačane prijavnine vrniti v polnem znesku.
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.
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.

Obstoječi PKD:
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 kot 6 konj. Slednje je
možno združiti 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.
…
Predlog spremembe:
Briše se besedilo »kot 6 konj« na koncu prvega stavka prve točke in se nadomesti z
besedilom »manj konj, kot je število konj v prvi vrsti avtoštarta+1 na predmetnem
hipodromu«
Predlog spremenjenega člena:
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.
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Slednje je možno združiti 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.
…
Obstoječi PKD:
Člen 74: Diskvalifikacija
1. Diskvalifikacija konja pomeni popolno izgubo uvrstitve v končni uvrstitvi. Diskvalifikacija v
toku dirke je izguba nadaljnje upravičenosti tekmovanja v dirki.
2. 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 možna dolžina 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 zabeleži 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 vožnja 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. vožnja v korist drugega voznika oz. vožnja v nasprotju s 1. točko 76.člena PKD.
…
Predlog spremembe:
V tč. 2 se doda alineo »j. dokončno pozitiven izvid doping kontrole«
Ostale alinee se ustrezno preštevilčijo
Predlog spremenjenega člena:
Člen 74: Diskvalifikacija
1. Diskvalifikacija konja pomeni popolno izgubo uvrstitve v končni uvrstitvi.
Diskvalifikacija v toku dirke je izguba nadaljnje upravičenosti tekmovanja v dirki.
2. 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 možna dolžina 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 zabeleži 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
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največ 200 metrov oddaljena od ciljne linije in je označena z rdeče-belo
oznako;
d. namerna vožnja 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. vožnja v korist drugega voznika oz. vožnja v nasprotju s 1. točko
76.člena PKD.
j. dokončno pozitiven izid doping kontrole
3. Diskvalifikacijo sodniški zbor objavi po ozvočenju takoj, ko je to možno (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.
4. 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.
5. Če konj galopira zaradi nekorektne vožnje sovoznika, sodniški zbor to ustrezno
zabeleži v skladu s 24.členom PKD.
Obstoječi PKD:
Člen 75: Pravilnik vožnje
1. Voznik se mora v dirki obnašati tako, da drugih ne moti, ne ovira in ne ogroža.
2. 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 ogrožajo ostalih
udeležencev;
d. morajo takoj, ne da bi s tem ovirali ostale udeležence, parirati konja, ki galopira ali
ima drugačen nepravilen tek. Konja, ki galopira, je treba, ne da bi s tem motili ali
ovirali ostale udeležence, usmeriti navzven in ga parirati izven skupine udeležencev v
dirki takoj, ko je to mogoče in tam konja spraviti nazaj v kas. Če to ni mogoče, je
voznik dolžan ostati na svojem voznem pasu in obdržati tempo sosednjih konj v dirki.
Za konje, ki so bili v dirki ovirani, se v zapisnik rezultatov dirk vpiše "oviran". Pri
pariranju je najstrožje 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 ogrožanje ostalih udeležencev tudi dodatno z denarno kaznijo oz.
prepovedjo tekmovanja za določeno obdobje;
e. morajo čimprej, ne da bi s tem ovirali ostale udeležence, odstraniti svojega
diskvalificiranega konja iz dirke ali pa nadaljevati dirko tako, da ostalih udeležencev
ne ovirajo, v kar se šteje vožnja na razdalji dveh dolžin konja za zadnjim
(nediskvalificiranim) udeležencem v dirki ali pa vožnja skrajno desno od
(nediskvalificiranih) udeležencev v dirki;
f. se med dirko ne smejo (prekomerno) pogovarjati ali ustvarjati hrupa;
g. morajo držati bič v smeri vožnje 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 držati mirno, da s tem ne moti konja za seboj;
h. morajo pri uporabi biča držati vajeti v obeh rokah zamahi z bičem pa ne smejo biti
tako veliki, da bi bič ob udarjanju konja zapustil prostor pred voznikom (gledano od
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zgoraj). V ciljni ravnini je konja dovoljeno udariti 5-krat. Posebej je prepovedano
bičanje konja na tako surov način, da nastanejo vidne poškodbe in bičanje po
prehodu skozi ciljno črto. Sodniški zbor lahko prisotnost vidnih 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 vožnje in ne smejo
naglo zaustavljati;
k. lahko menjajo vozni pas le za prehitevanje, če s tem ne ovirajo ali ogrožajo ostalih
udeležencev. Šteje se, da prehiteni ni bil oviran, če mu ob tem manevru ni bilo
potrebno spreminjati smeri ali hitrosti vožnje ter da med njima ni prišlo do fizičnega
kontakta konj ali sulkijev. Prepovedano je tudi voziti "pod trebuh" sosednjemu konju in
vožnja 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 dolžan odpeljati tako imenovani častni
krog. V kolikor prireditelj zmagovalcu (in morebiti drugim plasiranim) podeljuje tudi častne
nagrade, je zaželeno, 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 pod c, d, h, j, k in n obravnavati kot grobe kršitve pravil dirke in jih
ob ponovitvah kaznovati strožje. Denarna kazen za nepravilno uporabo biča znaša ob prvem
kaznovanju 40 EUR, ob ponovitvi prekrška v roku 90 dni 80 EUR in prepoved nastopanja 8
koledarskih dni, ob naslednjih ponovitvah tega prekrška v roku treh mesecev od prejšnjega
enakega prekrška pa znaša 150 EUR in prepoved nastopanja vsaj 16 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 in prepoved vožnje vsaj 16 koledarskih
dni.

Predlog spremembe:
Na koncu drugega odstavka tč. 3 se doda besedilo: » Ob zelo grobi prekomerni uporabi biča
lahko sodniški zbor vozniku takoj odredi prepoved nastopanja 8 koledarskih dni.«
Ostale alinee se ustrezno preštevilčijo
Predlog spremenjenega člena:
Člen 75: Pravilnik vožnje
1. Voznik se mora v dirki obnašati tako, da drugih ne moti, ne ovira in ne ogroža.
2. 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 ogrožajo
ostalih udeležencev;
d. morajo takoj, ne da bi s tem ovirali ostale udeležence, parirati konja, ki
galopira ali ima drugačen nepravilen tek. Konja, ki galopira, je treba, ne
da bi s tem motili ali ovirali ostale udeležence, usmeriti navzven in ga
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parirati izven skupine udeležencev v dirki takoj, ko je to mogoče in tam
konja spraviti nazaj v kas. Če to ni mogoče, je voznik dolžan ostati na
svojem voznem pasu in obdržati tempo sosednjih konj v dirki. Za konje,
ki so bili v dirki ovirani, se v zapisnik rezultatov dirk vpiše "oviran". Pri
pariranju je najstrožje 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 ogrožanje ostalih udeležencev tudi dodatno z
denarno kaznijo oz. prepovedjo tekmovanja za določeno obdobje;
e. morajo čimprej, ne da bi s tem ovirali ostale udeležence, odstraniti
svojega diskvalificiranega konja iz dirke ali pa nadaljevati dirko tako, da
ostalih udeležencev ne ovirajo, v kar se šteje vožnja na razdalji dveh
dolžin konja za zadnjim (nediskvalificiranim) udeležencem v dirki ali pa
vožnja skrajno desno od (nediskvalificiranih) udeležencev v dirki;
f. se med dirko ne smejo (prekomerno) pogovarjati ali ustvarjati hrupa;
g. morajo držati bič v smeri vožnje 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 držati mirno, da s tem ne moti konja
za seboj;
h. morajo pri uporabi biča držati vajeti v obeh rokah zamahi z bičem pa ne
smejo biti tako veliki, da bi bič ob udarjanju konja zapustil prostor pred
voznikom (gledano od zgoraj). V ciljni ravnini je konja dovoljeno udariti
5-krat. Posebej je prepovedano bičanje konja na tako surov način, da
nastanejo vidne poškodbe in bičanje po prehodu skozi ciljno črto.
Sodniški zbor lahko prisotnost vidnih 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 vožnje
in ne smejo naglo zaustavljati;
k. lahko menjajo vozni pas le za prehitevanje, če s tem ne ovirajo ali
ogrožajo ostalih udeležencev. Šteje se, da prehiteni ni bil oviran, če mu
ob tem manevru ni bilo potrebno spreminjati smeri ali hitrosti vožnje ter
da med njima ni prišlo do fizičnega kontakta konj ali sulkijev.
Prepovedano je tudi voziti "pod trebuh" sosednjemu konju in vožnja 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;
4. Po objavi zmagovalca je voznik zmagovitega konja dolžan odpeljati tako imenovani
častni krog. V kolikor prireditelj zmagovalcu (in morebiti drugim plasiranim)
podeljuje tudi častne nagrade, je zaželeno, 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 pod c, d, h, j, k in n obravnavati kot grobe kršitve pravil
dirke in jih ob ponovitvah kaznovati strožje. Denarna kazen za nepravilno uporabo biča
znaša ob prvem kaznovanju 40 EUR, ob ponovitvi prekrška v roku 90 dni 80 EUR in
prepoved nastopanja 8 koledarskih dni, ob naslednjih ponovitvah tega prekrška v roku
treh mesecev od prejšnjega enakega prekrška pa znaša 150 EUR in prepoved
nastopanja vsaj 16 koledarskih dni. Ob zelo grobi prekomerni uporabi biča lahko
sodniški zbor vozniku takoj odredi prepoved nastopanja 8 koledarskih dni
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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 in prepoved vožnje vsaj 16
koledarskih dni.

Obstoječi PKD:
Člen 84: Doping kontrola – splošna določila
1. 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.
2. 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.
3. Pri pozitivnem doping izvidu v smislu druge točke tega člena izgubi konj pravico do
štarta.
4. Vsak lastnik in imetnik dovoljenja je dolžan umakniti konja s štarta, če ve, da so bila
uporabljena nedovoljene snovi, če pa to sumi, je dolžan o tem obvestiti sodniški zbor.
5. 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.
6. Vsak lastnik je dolžan sprejeti dejstvo, da je za njegovega konja odrejen odvzem vzorca
za kontrolo dopinga. Lastnik konja, kot tudi vsi vozniki so dolžni pomagati pri odvzemu
vzorca za kontrolo dopinga, če sodniški zbor ali prireditelj to zahteva.
7. Centrala preko svojih organov lahko za ugotavljanje in preprečevanje dopinga izda še
posebna določila, ki se jim mora podrediti vsak udeleženec kasaških dirk. Taka posebna
doping določila so tako sestavni del PKD.
8. Kasaču, ki je nastopil in se bo verjetno vpisal še v kakšno dirko v isti državi (npr. državi
A), nahaja pa se v drugi državi (npr. državi B), se na zahtevo kasaške federacije države
prirediteljice (države A) lahko s strani federacije v državi nahajanja konja (državi B)
vzame vzorce za doping kontrolo. Stroške nosi federacija-prirediteljica (država 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 države (države B), v
kateri se nahaja kasač. Teste izvede laboratorij v skladu z veljavnimi pravili v tej državi
(državi 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 državi A).
9. 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.
Predlog spremembe:
Spremeni se besedilo tč. 3 tako, da sedaj glasi: »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 dokaže prisotnosti ene ali več prepovedanih substanc se prepoved
nastopanja takoj odpravi, vendar se od instance, ki je prepoved nastopanja izrekla, ne more
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zahtevati povračila zaradi eventualnih finančnih, moralnih ali kakršnihkoli drugih izgub, kot
posledica izrečene prepovedi nastopanja«
Predlog spremenjenega člena:
Člen 84: Doping kontrola – splošna določila
1. 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.
2. 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.
3. 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 dokaže 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.
4. Vsak lastnik in imetnik dovoljenja je dolžan umakniti konja s štarta, če ve, da so
bila uporabljena nedovoljene snovi, če pa to sumi, je dolžan o tem obvestiti
sodniški zbor.
5. 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.
6. Vsak lastnik je dolžan sprejeti dejstvo, da je za njegovega konja odrejen odvzem
vzorca za kontrolo dopinga. Lastnik konja, kot tudi vsi vozniki so dolžni pomagati
pri odvzemu vzorca za kontrolo dopinga, če sodniški zbor ali prireditelj to zahteva.
7. Centrala preko svojih organov lahko za ugotavljanje in preprečevanje dopinga izda
še posebna določila, ki se jim mora podrediti vsak udeleženec kasaških dirk. Taka
posebna doping določila so tako sestavni del PKD.
8. Kasaču, ki je nastopil in se bo verjetno vpisal še v kakšno dirko v isti državi (npr.
državi A), nahaja pa se v drugi državi (npr. državi B), se na zahtevo kasaške
federacije države prirediteljice (države A) lahko s strani federacije v državi
nahajanja konja (državi B) vzame vzorce za doping kontrolo. Stroške nosi
federacija-prirediteljica (država 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 države (države B), v kateri se nahaja kasač.
Teste izvede laboratorij v skladu z veljavnimi pravili v tej državi (državi 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 državi A).
9. 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.
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Obstoječi PKD:
Člen 88: Postopek ob kontrolni analizi
1. Kontrolna analiza se izvede 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.
…
Predlog spremembe:
Briše se besedilo »Kontrolna analiza se izvede« na pričetku prvega stavka prve točke in se
nadomesti z besedilom »Postopki za izvedbo kontrolne analize se pričnejo …«

Predlog spremenjenega člena:
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.
…

Obstoječi PKD:
Člen 140: Plačljivost pristojbin
1. Pristojbine je treba plačati v roku 14 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.
2. Če v računu postavljene pristojbine niso plačane v danem roku, lahko Centrala zavrne
svoje usluge in vpis v dirke.
Predlog spremembe:
V prvi vrstici prvega stavka se število »14« izbriše in nadomesti s številom »7«
Predlog spremenjenega člena:
Člen 140: Plačljivost pristojbin
1. 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
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2.

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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