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AQHA in SIQHA aktivno ščitita ameriškega quarter konja z uveljavljenimi
pravili, ki se jih je dosledno treba držati na vsaki AQHA in/ali SIQHA odobreni prireditvi.

“Z VSAKIM AMERIŠKIM QUARTER KONJEM SE MORA
VEDNO IN POVSOD RAVNATI HUMANO, DOSTOJANSTVENO, S SPOŠTOVANJEM IN SOČUTJEM.”
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NAMEN PAKETA
Uspeh tekmovanja se lahko meri in doseže na različne načine. Ne obstaja 100%
formula za uspeh in ne moremo govoriti o “pravilnih” in “napačnih” pristopih k
organizaciji tekmovanja.
Ta priročnik je sestavljen z namenom, da svetuje, predlaga in pomaga organizatorju, kot seznam potrebnih opravil, nalog, postopkov. Naš cilj je skupaj z vami
delati na boljših tekmovanjih, saj je to v interesu nas vseh: gledalcev, tekmovalcev, sponzorjev in organizatorjev.
Eden od ključnih elementov uspešne prireditve je privlačnost za tekmovalce. Na
prireditvi se morajo počutiti dobrodošle, spoštovane, varne in enakopravne.
Skozi priročnik bomo še večkrat ponovili naslednje, najpomembnejše stvari:
•

Human odnos do vsakega konja na prizorišču, ne glede na pasmo ali
namen!

•

Varnost tekmovalcev – obvezna zaščitna/varnostna oprema za jahače,
mlajše od 18 let, za vse ostale priporočena.

•

Okolje in spremljevalno dogajanje, ki bo zanimivo za spremljevalce,
družino, navijače, naredite vse, da se bodo počutili dobrodošle, naj bo ta
dan zabaven za vso družino!

SIQHA – IZJAVA O ODGOVORNOSTI ZA VARNOST
SIQHA ne prevzema odgovornosti za varnost udeležencev na tekmovanjih in spremljajočih dogajanjih, ki se odvijajo po AQHA/SIQHA pravilih. Odgovornost za varnost
udeležencev leži na organizatorju. Organizator se prijavi za odobritev tekmovanja za
»DP SIQHA« prostovoljno ter se strinja, da bo tekmovanje izvedel v skladu z AQHA/SIQHA pravili, ki so oblikovana tako, da promovirajo pravično tekmovanje. Organizatorjev prevzem odgovornosti za varnost je pogoj, da SIQHA izda soglasje oziroma mu
odobri organizacijo tekmovanja za »DP SIQHA«. Skrb za varnost je dolžnost vseh, a
SIQHA ne prevzema odgovornosti.
Vse zabeležene oz. prijavljene kršitve tekmovalnega pravilnika, zaznane nepravilnosti ipd. se prijavijo disciplinski komisiji SIQHA. Ta jih obravnava in ukrepa
skladno z disciplinskim pravilnikom SIQHA.
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ŽELJE IN PRIČAKOVANJA TEKMOVALCEV
1. Kvalitetno in pravično tekmovanje, ki bo potekalo v skladu z AQHA pravili,
korektno in pošteno do vseh tekmovalcev. Pričakuje se skrbna in pazljiva izbira
sodnika.
2. Prizorišče, kjer ni nepotrebne neudobnosti, sitnosti, nevarnosti, težav. Varnost
je ključna in vnaprejšnje načrtovanje glede ukrepanja v primeru nesreče nujno.
3. Prijazno, sodelujoče in gostoljubno osebje, ki rade volje pomaga.
4. Pravočasne in točne informacije od osebja in napovedovalca.
5. Točno, pravočasno in razumno vodenje potek šova.
6. Dobra hrana, pripravljena v čistem okolju, na voljo na prizorišču skozi cel dan,
za razumno ceno.
7. Osebje, ki pozna pravila in jih je sposobno razložiti tekmovalcu.
8. Osebje, ki ga skrbi za tekmovalčeve potrebe in poskrbi ali ga napoti do veterinarja, zdravnika, kovača, prenočišča, restavracije ipd.
9. Drobne pozornosti za (predvsem mlade) tekmovalce.
10. Iskrena, odkrita, vljudna komunikacija z osebjem.
Pravilno načrtovanje, zgodnje odločitve in doslednost osebja od začetka do konca, je
v veliki meri presodno za uspeh ali neuspeh tekmovanja. Bodite poslovni obnašajte se
poslovno, a ne pozabite, da je ZABAVA in DOBRA VOLJA sestavni del takšnega
dogodka.
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PRAVILNIK ZA WESTERN TEKMOVANJA

POD OKRILJEM
SLOVENSKEGA ZDRUŽENJA QUARTER KONJA 2019
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SPLOŠNA PRAVILA OBNAŠANJA, POVZETA PO AQHA IN
FEI:
SiQHA100.KODEKS OBNAŠANJA
SiQHA100.1 Na konjeniških tekmovanjih se konj upošteva kot najpomembnejši, bolj
pomemben od katere koli druge stvari.
SiQHA100.2 Dobrobit konja mora prevladovati nad zahtevami rejcev, trenerjev,
jezdecev, lastnikov, tekmovalcev, organizatorjev in sponzorjev.
SiQHA100.3 Konjem mora biti omogočena vsa skrb in oskrba veterinarjev s ciljem
zagotoviti njihovo zdravje in dobro počutje.
SiQHA100.4 Prizadevati si je treba, da bo na tekmovalnih in prireditvenih prostorih
zagotovljen najvišji nivo nastanitve, oskrbe, higiene in varnosti za konje.
SiQHA100.5 Pri vsaki vrsti konjeništva in vsaki metodi treninga je potrebno spoštovati konja kot živo bitje in ne smejo se uporabljati tehnike, ki se po pravilih AQHA in
FEI smatrajo kot nezakonite.
SiQHA100.6 Državni in mednarodni predpisi in zakoni v športu, ki se nanašajo na
zaščito konja, se morajo spoštovati, ne samo na tekmovanjih, ampak tudi med transporti, treningi in vsakdanjim delom/oskrbo.
SiQHA100.7 Predpisi, ki se nanašajo na konjeniške prireditve in tekmovanja so
predmet nenehnih revizij in posledično izboljšav, da bi se zagotovilo maksimalno
spoštovanje konja.
SiQHA100.8 Na tekmovanjih za DP SIQHA je prepovedana uporaba pomirjeval,
poživil, prepovedanih substanc in zdravil skladno s pravilniki AQHA in FEI.
SiQHA100.9 Breje kobile oz. tiste, ki so ravno kotile; ne sme se tekmovati s kobilami
po 4. mesecu brejosti ali tistimi, ki imajo žrebe ob nogi. - Člen po FEI pravilniku velja
le za Reining; o primernosti ostalih odloča SIQHA delegat!
Pravilnik za western tekmovanja pod okriljem SIQHA je razdeljen na dva dela; v prvem
so navedene izjeme (glede na mednarodno priznane pravilnike), drugi del pa je tekmovalni del AQHA. Priročnika pravil in predpisov, s slovenskim prevodom najpomembnejših členov.
V primeru kakršnih koli nejasnosti se uporabijo pravila izvirnikov, AQHA Official Handbook of Rules and Regulations 2019.
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I. DEL - IZJEME IN POSEBNOSTI
Ne glede na določila AQHA Official Handbook of Rules and Regulations Slovensko
združenje quarter konja določa, kot je stalna praksa tudi v ostalih državah oziroma
združenjih, posebnosti in izjeme za tekmovalno sezono 2019.

SiQHA101. DISCIPLINE IN KATEGORIJE za DRŽAVNO PRVENSTVO:
SiQHA101.1 HORSEMANSHIP:
-

WALK AND TROT (za tekmovalce mlajše od 14 let)
YOUTH (za tekmovalce mlajše od 18 let)
ROOKIE (do 250 točk <začetek 2017>, dovoljeno dvoročno jahanje, ne glede
na uporabljeno brzdo ali starost konja)
AMATEUR
OPEN

SiQHA101.2 TRAIL:
-

YOUTH (za tekmovalce mlajše od 18 let)
ROOKIE (do 250 točk <začetek 2017>, dovoljeno dvoročno jahanje, ne glede
na uporabljeno brzdo ali starost konja)
AMATEUR
OPEN

SiQHA101.3 RANCH RIDING:
-

YOUTH (za tekmovalce mlajše od 18 let)
ROOKIE (do 250 točk <začetek 2017>, dovoljeno dvoročno jahanje, ne glede
na uporabljeno brzdo ali starost konja)
AMATEUR
OPEN

SiQHA101.4 REINING:
-

YOUTH (za tekmovalce mlajše od 18 let)
ROOKIE (do 250 točk <začetek 2016>, dovoljeno dvoročno jahanje, ne glede
na uporabljeno brzdo ali starost konja)
AMATEUR
OPEN

SiQHA101.5 PLEASURE:
-

OPEN (poskusno, točke v letu 2019 še ne štejejo za Državno prvenstvo)
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SiQHA102. STATUS TEKMOVALCA V TEKMAH ZA DP SIQHA
Tekmovalec, ki želi tekmovati za DP SIQHA, mora biti član SIQHA in se izkazati z
veljavno tekmovalno/člansko izkaznico.
SiQHA102.1Rozete na tekmovanjih se podeljujejo samo tekmovalcem za DP
SIQHA, ne glede, če so vmes uvrščeni tudi ostali tekmovalci.
SiQHA103. LASTNIŠTVO KONJA
SiQHA103.1SIQHA v smislu popularizacije western tekmovanj in vzpodbujanja
množičnosti dovoljuje spregled določil AQHA/APHA/ApHC, ki se navezujejo na
status oziroma lastništvo konja v naslednjih primerih:
SiQHA103.1.1 za nove tekmovalce v njihovi prvi sezoni tekmovanja (kar se
vpiše v obrazec za preizkus znanja, skupaj z imenom konja);
SiQHA103.1.2 v kategoriji Youth in Rookie (SHW245.8);
SiQHA103.1.3 ostali smejo z vsakim tujim konjem tekmovati samo dvakrat.
Primer se zabeleži v registru SIQHA. To možnost lahko tekmovalec izrabi
samo za dva tekmovalna dneva za enega konja.
SiQHA103.2 Lastništvo konja se dokazuje s kopijo Certifikata o registraciji, na
kateri je vpisan lastnik, ki je v navedenih kategorijah lahko tekmovalec ali njegov
bližnji sorodnik (zakonec, otrok, posvojenec, starš, stari starš, zakoniti zastopnik, … glej AQHA Show rules)
SiQHA103.2.1 V primeru, da tekmovalec predloži izpolnjen Transfer Report
na svoje ime ali ime bližnjega sorodnika, se mu odobri dvomesečni rok za
ureditev dokumentacije in nemoteno tekmovanje v tem obdobju, zadeva pa
zabeleži v registru SIQHA. To možnost lahko tekmovalec izrabi samo enkrat
za enega konja.
SiQHA103.2.2 SIQHA priznava tudi najem konja, če je overjen pri matični
rejski organizaciji: AQHA/APHA/ApHC – tekmovalec mora predložiti naveden
dokument, kjer mora biti jasno naveden čas trajanja najema in le-ta se zavede
v register SIQHA.
SiQHA103.2.3 SIQHA v tekmovalni sezoni 2014 uvaja tudi interni register
najetih konj v Sloveniji. Najemodajalec in najemnik izpolnita Izjavo o najemu
konja (obrazec SIQHA) in ga na začetku tekmovalne sezone dostavita pisarni
združenja.
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SiQHA104. PASMA KONJA, POGOJI IN DOKAZILA
SiQHA104.1 Na tekmovanjih za državno prvenstvo se tekmuje izključno s konji
pasme Ameriški Quarter konj, Paint in Appaloosa.
SiQHA104.2 SIQHA ne omejuje nastopov ostalih pasem/nepasemskih konj na
western tekmovanjih; vendar taki nastopi tekmovalcem, ki so člani SIQHA, ne
štejejo za DP in se ne vključijo v podelitev rozet za DP SIQHA.
SiQHA104.3 Tekmovalci so dolžni ob prevzemu številke pred tekmovanjem
dokazati istovetnost sebe in svojega konja (tekmovalna/članska izkaznica SIQHA, kopija certifikata o registraciji za konja).
MESTO 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

TOČKE 25

21

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

SiQHA105. TOČKOVANJE ZA DRŽAVNO PRVENSTVO
SiQHA105.1Štejejo točke, dosežene na vseh SIQHA tekmovanjih za DP v sezoni.
SiQHA105.2 Točke se beležijo hkrati za tekmovalca in konja, kar pomeni, da se
končna uvrstitev veže na tekmovalni par. Le-ti morajo, za največji možen
izkupiček točk, skupaj tekmovati celo sezono. Tekmovalec lahko torej v
državnem prvenstvu tekmuje z več konji in obratno, z enim konjem lahko za DP
tekmuje več tekmovalcev. Iz vidika humanega ravnanja z živalmi sta konju
dovoljena samo dva nastopa v posamezni kategoriji. Točkovanje in razglasitev
se opravi za tekmovalce in konje.
SiQHA105.3 V primeru delitve mesta vsi, ki si delijo mesto prejmejo enako število točk. Primer, če si tretje (3.) mesto delijo trije tekmovalci, bodo vsi trije dobili
točke za tretje (3.) mesto. Naslednji je uvrščen na šesto (6.) mesto in dobi točke
za šesto (6.) mesto. V primeru delitve točk v končnem seštevku za DP se
razglasi delitev prvega mesta ni rezervnega šampiona.
SiQHA105.4 V kategorijah, ki omogočajo napredovanje v višji razred, se določi
lestvica, ki opredeljuje napredovanje. Tekmovalec, ki v sezoni preseže lestvico,
tekmuje še do konca sezone v svojem razredu in v naslednji tekmovalni sezoni
napreduje v višji razred.
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SiQHA106. TEKMOVALCI, KI SE ŽELIJO POTEGOVATI ZA NAZIVE SIQHA
SiQHA106.1. ZA NASLOVE DRŽAVNEGA PRVAKA V POSAMEZNI KATEGORIJI se morajo udeležiti najmanj 50% tekem; za naziv se upošteva ista tekmovalna dvojica (jahač in konj). Če se tekmovalna dvojica udeleži manj kot 50%
tekem in kljub temu zbere največje število točk, dobi naziv državnega prvaka,
vendar ob koncu leta ne prejme nagrade.
SiQHA106.2. ZA NAZIV SKUPNI PRVAK DP SIQHA ~ ALL AROUND CHAMPION ZA KATEGORIJE YOUTH, Rookie, AMATEUR in OPEN
All around champion postane par (ista dvojica jahač in konj), ki zbere največ
točk in tekmuje skupaj v najmanj treh disciplinah DP SIQHA v sezoni v posamezni kategoriji. V tekmovalni sezoni se mora par za naslov All around champion udeležiti najmanj 50% tekem ter se vsake izmed najmanj treh disciplin
udeležiti v vsaj 50%. Disciplina Walk and Trot ne šteje za kategorijo skupni prvak
- all around champion.
SiQHA107. DISCIPLINE, KJER JE DOVOLJENO VEČ NASTOPOV ENEGA
KONJA
V posamezni kategoriji iste discipline je z enim konjem dovoljeno opraviti dva
nastopa. V disciplini HORSEMANSHIP je to dovoljeno izjemoma, v kolikor bo v
kategoriji prijavljenih več kot 5 tekmovalcev, da se skupinsko delo lahko razdeli
v dve skupini in tako vsem tekmovalcem da enaka možnost demonstracije svojega znanja oziroma v primeru, da se tekmovalca, ki jezdita istega konja, strinjata, da gre v skupinski del tisti, ki je bil boljši v prvem delu.
SiQHA108. PRITOŽBE
Rok za pritožbe na tekmovanju za DP SIQHA ali na katerem koli drugem uradnem
dogodku SIQHA je od morebitnega nastanka vzroka pritožbe do najkasneje 20
minut po uradnem zaključku dogodka. Kasnejše pritožbe se ne upoštevajo oz.
bodo zavržene. Ob vlogi pritožbe se položi kavcija v višini 100€, ki se v primeru
utemeljene pritožbe vrne. Oseba za reševanje in rok za rešitev pritožbe je odvisen
od narave le-te, o vodenju oz. nadaljevanju postopka pa na kraju dogodka odloča
delegat SIQHA.
SiQHA109.ORGANIZACIJSKE ZADEVE
Organizacijske zadeve in odnose ORGANIZATOR – SIQHA ureja posebna pogodba.
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II. DEL – TEKMOVENJE ZA POKAL KONJENIŠKE ZVEZE
SLOVENIJE (KZS) – v sodelovanju SIQHA, SIRHA in KZS
KZS100. Z letom 2019 pričenjamo s pokalom za prvaka KZS. Za prvenstvo KZS
tekmujejo lahko vsi konji ne glede na pasmo. Vsi jahači in konji morajo imeti
plačano tekmovalno licenco pri KZS (zneska bosta objavljena naknadno).
KZS101. REINING:
-

YOUTH (za tekmovalce mlajše od 18 let): žrebci so prepovedani, jaha se
samo enoročno (s kandaro) ne glede na starost konja, lastništvo konja ni
pogoj za tekmovanje.

-

GREEN LEVEL (do doseženih 100 točk na par - konj in jahač): jaha se
enoročno ali dvoročno (tudi s kandaro) ne glede na starost konja. Ko jahač
z enim konjem preseže 100 točk izpade iz te kategorije, nadaljuje lahko z
drugim konjem do preseženih 100 točk, itd). Lastništvo konja ni pogoj.

-

NON PRO (AMATEUR): za neprofesionalne jahače. Ne trenira konjev za
tretje osebe in ne prejema za to plačila, niti direktnega, niti posrednega in
ne daje učnih ur. Konj mora biti v lasti jahača, jahačevega ožjega sorodnika
(mož, žena, starši, mačeha, očim, sin, hči, brat, sestra, bratranec, sestrična,
stric, teta, vnuk, vnukinja, stari starši, tast, tašča, zet, snaha) ali podjetja
(jahač vsaj 51% lastnik podjetja). Dovoljena je tudi pogodba o najemu
konja, ki se mora zavesti pri SIQHA. Jaha se enoročno s kandaro.

-

OPEN: odprto za vse jahače in konje. Jaha se samo enoročno (kandara)
ne glede na starost konja, razen če je razpisana dodatna kategorija open
snaffle bit.

KZS102. Za vse jahače na tekmovanjih je obvezna primerna western oprema:
srajca z dolgimi rokavi, western klobuk, škornji in western sedlo so obvezni. Prav
tako je obvezna čelada za vse jahače mlajše od 18 let. Če jahač ne bo upošteval
pravil glede opreme in obleke, ga bo sodnik v skladu s pravilnikom diskvalificiral.
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III. DEL – AQHA PRIROČNIK PRAVIL IN PREDPISOV
Tekmovalna pravila in predpisi
Na western tekmovanjih se upoštevajo splošna pravila, navedena spodaj. V kolikor
določena pravila niso zajeta, se ukrepa v skladu z veljavnimi ostalimi predpisi
AQHA in FEI.
VIO100. – VIO108. KRŠITVE
VIO200. – VIO206. NEHUMANO RAVNJE
VIO220. NEŠPORTNO OBNAŠANJE
VIO230. – VIO233. OVIRANJE TEKMOVANJ
VIO240. PREPOVEDANA POMOČ
VIO250. ODGOVORNA OSEBA
SHW205. ZAŠČITA ŽIVALI
SHW215. IZPOLNJEVANJE ZAHTEV ZA NASTOPANJE
SHW300. OPREMA
SHW305. WESTERN OPREMA
SHW215. IZPOLNJEVANJE ZAHTEV ZA NASTOPANJE
SHW306. OPCIONALNA OPREMA
SHW307. PREPOVEDANA OPREMA
SHW320. OBLEKA
SHW325. ŠEPANJE
SHW330. HODI – WESTERN RAZREDI
SHW331. HODI – WESTERN PLEASURE
SHW401. GREEN WESTERN PLEASURE
SHW402. – SHW414. WESTERN PLEASURE
SHW416. – SHW419. RANCH RIDING
SHW430. – SHW438. WESTERN HORSEMANSHIP
SHW460. GREEN TRAIL
SHW461. – SHW468. TRAIL
SHW480. REINING
SWH540. – SHW544. TEAM PENNING
SHW700. – SHW702. BARREL RACING
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VIO100. Nobena oseba ne sme zavrniti sodelovanja/pomoči AQHA, SIQHA,
funkcionarjem, odborom, komisijam ali zastopnikom:
1) pri iskanju, identificiranju in nadzoru, ali odgovarjati nemudoma in verodostojno pri raziskovanju glede konja ali njegovega prednika, ki je bil registriran
pri AQHA, ali konju, za katerega je bila vložena vloga za registracijo; ali
2) podati informacije nemudoma in verodostojno, v zahtevani obliki, ki zadevajo kakršen koli AQHA /SIQHA posel, o katerem bi oseba nekaj vedela.
VIO101. V podporo izvrševanju dolžnosti se z vsemi AQHA/SIQHA predstavniki
ravna, vljudno, kooperativno in spoštljivo, noben posameznik ne sme izražati
žaljivk in groženj, s svojimi postopki fizično ali verbalno.
VIO102. Noben posameznik ali podjetje ne bo podkupoval, ali poskušal podkupovati AQHA/SIQHA predstavnika, AQHA odobrenega sodnika ali katerega koli
drugega uradnega predstavnika na AQHA/SIQHA odobrenem dogodku.
VIO103. Katerikoli član je lahko suspendiran in se mu odrežejo AQHA/SIQHA privilegiji, in kateremu koli nečlanu se lahko odrečejo AQHA/SIQHA privilegiji. O tem
odloča AQHA Executive Vice President/SIQHA Upravni odbor. Če ne pošlje
poročila ali odgovora, katerega od njega zahteva AQHA/SIQHA v skladu s pravili,
se mu, 15 dni pred ukrepom izreka suspenza, pošlje pisno obvestilo o kršitvi in
namenu suspenza ter/ali odrekanju privilegijev AQHA/SIQHA – članu ali nečlanu.
Ko stopi suspenz v veljavo, se podatki suspendirane osebe (ime, priimek, naslov)
ter opis kršitve, objavijo v AQHA in/ali uradni spletni strani AQHA/SIQHA. Suspenz
in/ali ukinitev privilegijev se konča, ko zadevna oseba izpolni svojo dolžnost ter
dostavi zahtevano izjavo/poročilo.
VIO104. Član ali nečlan se ne sme združevati z drugo osebo ali osebami z
namenom zarote in namerne kršitve AQHA/SIQHA pravil, ali zavestno pomagati
ali sodelovati z osebo ali osebami, ali z aktivnim dejanjem ali z neaktivnostjo, da
le-to povzroči kršenje AQHA/SIQHA pravil.
VIO105. Vse informacije, predložene AQHA/SIQHA, ki so osnova za kateri koli
ukrep AQHA/SIQHA ali njihovih zastopnikov, morajo biti resnične in točne.
VIO106. Lastništvo nad izdanim certifikatom o registraciji ostane pri AQHA; izdano
je na podlagi pisne vloge, predložene in potrjene s strani lastnika v času žrebitve
in pod izrecnim pogojem, da ima AQHA pristojnost, da popravi in/ali prekliče certifikat o registraciji iz razlogov, ki izhajajo iz pravil in predpisov.
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VIO107. Na certifikatu o registraciji ni dovoljena nobena sprememba ali popravljanje, razen s strani AQHA ali njegovega uradnega predstavnika, če se izkaže
dejanska potreba za takšno spremembo ali popravkom, zaradi sprememb v barvi
ali pri oznakah, ali zaradi napake; niti sme katera koli oseba razkazovati ali
oglaševati ali imeti v svoji lasti certifikat o registraciji, ki je bil spremenjen ali popravljen s strani kogar koli drugega kot AQHA ali njegovega uradnega predstavnika.
VIO108. Noben posameznik ali podjetje ne bo:
VIO108.1 odklonil zahtevo AQHA/SIQHA za vračilo certifikata o registraciji, ali
pred, po ali med postopkom zaslišanja, v katerem se ugotavlja registracija ali
pravica do sodelovanja na AQHA/SIQHA odobrenih dogodkih. AQHA lahko zadrži certifikat o registraciji vse dokler se ne odloči v zadevi, zaradi katere je bilo
zahtevano vračilo certifikata;
VIO108.2 izdal, prodal, zamenjal, podaril, sprejel ali ponudil napačen ali ponarejen certifikat o registraciji, predstavljajoč ga kot pristen certifikat o registraciji,
izdan pri AQHA;
VIO108.3 prikazoval katerega koli konja v svoji lasti ali oskrbi, da je registriran
pri AQHA, razen če je ta dejansko registriran v uradni rodovniški knjigi AQHA;
VIO108.4 prikazoval kot registriranega ameriškega quarter konja katerega koli
drugega konja kot tistega, za katerega je dejansko bil izdan certifikat o registraciji;
VIO108.5 oglaševal ali prijavil v kateri koli dogodek z ameriškimi quarter konji
katerega koli pri AQHA registriranega konje z drugačnim imenom, kot je
dejansko registriran;
VIO108.6 predstavljal, z oglasom, zahtevo ali kako drugače, da je konj, registriran pri AQHA zaslužil ali je upravičen do kakršnih koli AQHA uradnih priznanj in
časti preden se le-te dejansko zabeležijo v AQHA register;
VIO108.7 spremenil, ali na kakršen koli način prenaredil, ali poskušal skriti ali
prenarediti konjeve naravne oznake, z operacijo, barvanjem ali kakršnim koli
drugim načinom.
VIO200. NEHUMANO RAVNANJE. Noben posameznik ne sme z nobenim
konjem ravnati nehumano. Ta prepoved nehumanega ravnanja velja tako za
AQHA/SIQHA člane kot tudi nečlane. Nehumano ravnanje vključuje, a se ne
omejuje samo na spodaj navedena pravila. Nehumano ravnanje s konji, ki niso
registrirani ameriški quarter konji in drugimi živalmi, ki se uporabljajo pri tekmovanjih, je vključeno v to prepoved ker označuje splošne postopke pri pristopu do živali,
nesprejemljive pri AQHA in SIQHA.
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VIO200.1 Za potrebe tega pravilnika bo oseba, odgovorna za oskrbo konja, odgovorna tudi za nehumano ravnanje konjevih trenerjev, agentov, predstavnikov
in/ali zaposlenih. V primeru kršitve tega pravila, je lahko posameznik diskvalificiran, suspendiran, denarno kaznovan, lahko so mu odvzame AQHA/SIQHA
privilegiji, lahko je odstranjen iz prireditvenega prostora in/ali izključen iz
AQHA/SIQHA.
VIO201. Nehumano ravnanje s katerim koli konjem ali drugo živaljo na
prireditvenem prostoru je strogo prepovedano. Ravnanje se bo smatralo za
nehumano, če izobražena in v sprejemljivih tehnikah treninga izkušena oseba v
konjeniškem športu, dojema ravnanje posameznika za nehumano.
VIO202. Za namen tega pravila je bil vzpostavljen sistem kazni, zasnovan na
podlagi resnosti prekrška. Vsi prekrški v pravilu VIO204 spodaj imajo določeno
minimalno stopnjo prekrška (stopnja 1 = blag prekršek; 2 = zmeren prekršek 3
= resen prekršek). Glede na okoliščine je lahko stopnja prekrška zvišana.
VIO203. Opozorilo ali obvestilo o odstranitvi iz prizorišča bo izdano na podlagi
ponavljanja in stopnje prekrška/kršitve.
VIO204.5Vezanjeali pričvrščenega kakršnega koli konju neznanega predmetana konja, brzdo, oglavnik in/ali sedlo, z namenom desenzitivirati
konja.(Minimalnostopnja 2).
VIO204. Nehumano ravnanje vključuje, a se ne omejuje na:
VIO204.1 Vstaviti kakršenkoli predmet v konjeva usta z namenom ustvarjanja
nepotrebnega nelagodja ali bolečine. (Minimalno stopnja 2).
VIO204.2 Pustiti brzdo v konjevih ustih daljši čas, z namenom povzročitve nepotrebnega neugodja ali bolečine. (Minimalno stopnja 1).
VIO204.3 Privezati konjevo glavo visoko (nad višino vihra), nazaj ali postrani v
boksu ali kjerkoli na AQHA/SIQHA prireditvi na način, ki povzroča nepotrebno
nelagodje in bolečino. (Minimalno stopnja 2).
VIO204.3.1 Privezati konja v boksu brez dostopa do hrane ali vode za daljši čas
(Minimalno stopnja 1).
VIO204.4 Lonžiranje in jahanje na način, ki povzroča konju nepotrebno nelagodje in bolečino. (Minimalno stopnja 1).
VIO204.6 Uporaba nehumanih taktik in metod treninga; udarjanje po konjevih
nogah s predmeti. (Minimalno stopnja 2).
VIO204.7 Pretirana uporaba ostrog ali biča. (Minimalno stopnja 1).

AQHA ~ SIQHA © 2019

16

VIO204.8 Pretirano vlečenje vajeti (jerking). (Minimalno stopnja 1).
VIO204.9 Pretirano poganjanje konja v ograjo (fencing). (Minimalno stopnja 1).
VIO204.10 Pretirano vrtenje okoli zadnjih nog (spinning) (prepovedano več kot
osem (8) zaporednih obratov v isto smer naenkrat). (Minimalno stopnja 1).
VIO204.11 Šolanje čez okserje v obratnem zaporedju (od najvišje k
najnižji,namesto obratno). (Minimalno stopnja 1).
VIO204.12 Šolanje z uporabo kavalet, dvignjenih nad 122 cm. (4 feet) (Minimalno stopnja 1).
VIO204.13 Uporaba prepovedane opreme, vključujoč, a ne omejujoč se na »sawtooth« brzde, »hock hobles« , »tack collars «, podbradne paščke z zakovicami
ali »tack hackamores«; biči so prepovedani v showmanshipu, »war bridle« oz.
uzda, ki ima le vajeti povezane z vrvjo v ustih ali kakršne koli podobna oprema;
uporaba brzde na vzvod (curb bit) brez pravega podbradnega paščka, uporaba
žice ali popolnoma kovinskega podbradnega paščka, ne glede koliko je podložen, žičnatega nosnika, žičnatega ali »tie-downa« iz vrvi, »bumper« brzde,
kovinskega bosala (ne glede koliko je podložen), kovinskega hakamorja za
lonžiranje, »chambona«, (hlevske oglavke iz kovine, ne glede na to, koliko je
ovita ali podložena), opreme iz zavitega pletenega surovega usnja (twistedrawhide) ali vrvi ne sme biti uporabljena na konjevi glavi (0,96 cm ali 3/8 inča debela
vrv se lahko uporabi v kombinaciji s slip/gag ali bonnet brzdo), drseči martingal
z brzdo na vzvod brez blokad vajeti, pretirano tesen nosnik, drsne vajeti (draw
reins) pritrjene med ali okoli konjevih nog, stranske vajeti (side reins, direktna
vajet od brzde do podprsnice ali lonžirnega pasu) – ni dovoljena na AQHA/SIQHA tekmovanjih. (Minimalno stopnja 2).
VIO204.14Uporaba kakršnih koli pripomočkov ali pripravkov,ki ki omejujejopremikanjeali cirkulacijo repa. (Minimalno stopnja 3).
VIO204.15Tekmovanje s konjem, ki deluje topo, oslabelo, letargično, shujšano,onemoglo ali preutrujeno. (Minimalno stopnja 1).
VIO204.16Namerno ali nemarno ravnanje, ki povzroči kakršno koli krvavitev namerno (Minimalno stopnja 3); nemarno (Minimalno stopnja 1).namerno
(Minimalno stopnja 3); nemarno (Minimalno stopnja 1).
VIO204.17Pretiran pritisk ali cukanje povodca oglavke ali dovoljene „lip
chain“(Minimalno stopnja 2).
VIO204.18 Kakršnokoli ostalo ravnanje, ki se pristojni osebi zdi neprimerno in
nehumano. (Minimalno stopnja 1).

AQHA ~ SIQHA © 2019

17

VIO205. AQHA/SIQHA lahko sprejme (1) posameznikovo obsodbo ali (2) sodno
zaplembo konja skladno z državno, zvezno ali mednarodno zakonodajo, zaradi
kaznivega dejanja krutosti ali nehumanega ravnanja s konjem, ne glede ali je
vpleten ameriški quarter konj ali ne, kot verjetno kršitev tega pravila, kar se odraža
z avtomatičnim suspendiranjem posameznika in odrekanjem AQHA/SIQHA članskih ugodnosti, za dobo ne manj kot dve (2) leti od trenutka, ko AQHA/SIQHA
prejme obvestilo o obsodbi ali sodni zaplembi. Po poteku dvoletnega suspenza
lahko posameznik spet zaprosi za obnovitev članstva.
VIO206. AQHA/SIQHA lahko sprejme/prizna odločitev o suspenzu, ki se navezuje
na kruto ali nehumano ravnanje s konji, izdano s strani priznanje konjeniške organizacije, rezultat pa je avtomatičen suspenz posameznika in odrekanje vseh
članskih ugodnosti v enakem času, kot traja suspenz v tem primeru recipročnosti.
VIO220.NEŠPORTNO OBNAŠANJE ali kakršna koli druga oblika slabega
vedenja, ki je neodgovorno, nelegalno, nespodobno, sramotno, žaljivo,
zastraševalno, grozilno ali obrekljivo, je prepovedano. To se nanaša na:
VIO220.1 AQHA/SIQHA člane, nečlane, razstavljalce, trenerje, lastnike, predstavnikelastnikov, gledalce in ostale osebe, ki se nahajajo na prireditvenem prostoru na uradnem AQHA/SIQHA dogodku; in
VIO220.2 AQHA/SIQHA člane na prireditvenem prostoru AQHA/SIQHA
priznanega dogodka; in
VIO220.3 AQHA/SIQHA člane na prireditvenem prostoru, kjer se odvija
AQHA/SIQHA odobrena tekma, ne glede če je obnašanje povezano z le-to ali
se zgodi med dejanskim potekanjem tekme.
VIO221. Showmanager (organizator) lahko nemudoma izključi posameznika, ki
se nešportno obnaša, ga odstrani iz prireditvenega prostora in napiše uradni
zaznamek z opisom obnašanja ter ga pošlje na AQHA/SIQHA.
VIO230.OVIRANJE TEKMOVANJ. Kakršna koli oblika obnašanja, ki ovira tekmovanja na AQHA/SIQHA odobrenih prireditvah, je izrecno prepovedana. Ta
prestopek vključuje ne samo osebo, ki predlaga prepovedano obnašanje, ampak
tudi vse ostale, ki sodelujejo v naklepu ali načrtu. Taki postopki vključujejo, niso pa
omejeni na:
VIO230.1 Prijavljanje dodatnih konj v razred, ki drugače niso kvalificirani za nastop, z namenom dvigovanja točk za visoko uvrščene (zaradi povečanja števila
prijavljenih – več prijavljenih, več točk dobijo višje uvrščeni ).
VIO230.2 Plačevanje štartnine za druge konje, direktno ali posredno.
VIO230.3 Vzpodbujanje potencialnih konkurentov, da se ne prijavijo v določen
razred ali kategorijo.
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VIO231. AQHA/SIQHA član je lahko sankcioniran, suspendiran, denarno kaznovan in/ali izključen iz AQHA/SIQHA, nečlanu pa se lahko odrečejo ugodnosti
članstva. Nadalje, kršitev tega pravila je osnova za AQHA/SIQHA diskvalifikacijo
konja(ev), ki jih je na tekmovanje prijavila oseba, sodelujoča v naklepu ali načrtu,
prepovedanim s tem pravilom.
VIO232. V podporo AQHA/SIQHA v promociji zdrave konkurence, naj vsaka
oseba, ki ji pristopi druga oseba in ponudi sodelovanje v naklepu ali načrtu oviranja
tekmovanj, nemudoma prijavi zadevo show managerju (organizatorju) in nato
AQHA/SIQHA pisno, v roku 10 dni od dogodka. V primeru neizpolnitve te dolžnosti
je lahko oseba, h kateri se je pristopilo, izpostavljena disciplinskem postopku s
strani Executive Committee/disciplinske komisije, ravno tako kot oseba ali osebe,
ki so predlagale naklep ali načrt.
VIO233. AQHA Stewardi/SIQHA delegati lahko nemudoma izdajo opozorilo ali obvestilo o odstranitvi (iz prizorišča) tistim posameznikom, katerih obnašanje krši
AQHA/SIQHA pravila in bodo poslali pisno poročilo na AQHA/SIQHA, z opisom
dejanja. Posamezniki, ki bodo prejeli dve opozorili od AQHA Stewarda/SIQHA delegata v roku 12-tih mesecev, so v skladu z AQHA/SIQHA disciplinskimi postopki
lahko pozvani na zagovor pred AQHA Hearing Committee/SIQHA disciplinsko
komisijo. Ne glede na to, ali je AQHA Steward/SIQHA delegat prisoten na
prireditvenem prostoru ali ne, ali če AQHA Steward/SIQHA delegat ukrepa v primeru kršitve ali ne, nič ne preprečuje show managerju (organizatorju) ali AQHA/SIQHA da sami začnejo postopek proti posameznikom, ki kršijo pravila.
VIO240. PREPOVEDANA POMOČ. Če tekmovalec, med nastopom v maneži,
prejme kakršno koli pomoč od druge osebe, ali sam pomaga na kakršen koli način
drugi osebi, bo ta tekmovalec avtomatsko diskvalificiran. To pravilo se ne nanaša
na so-tekmovalce, ki si med sabo pomagajo pri dally team roping, cuttingu, team
penningu ali ranch sortingu. Nadalje, to pravilo ne velja v primeru, ko tekmovalec
pomaga drugemu tekmovalcu, če je to zaradi varnosti drugih tekmovalcev in konj
to nujno potrebno – kar oceni sodnik – vendar je v tem primeru diskvalificiran tekmovalec, ki je pomoč potreboval.
VIO250. ODGOVORNA OSEBA. Tekmovalec/razstavljalec, absolutno odgovorna
oseba in lastnik (skupno imenovani »odgovorna oseba«) so vsak posebej odgovorni za konjevo stanje,domneva se, da poznajo vsa AQHA/SIQHA pravila in
predpise in se jih tudi lahko disciplinsko sankcionira zaradi kršitve AQHA/SIQHA
pravil in predpisov, skladno z AQHA/SIQHA disciplinskimi postopki.
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VIO251. Posameznik je absolutno odgovorna oseba če:
VIO251.1 se na prijavnici za tekmovanje vpiše kot razstavljalec/tekmovalec, ali
pooblasti nekoga drugega, da ga vpiše na prijavnico;
VIO251.2 se podpiše na prijavnico v svojem imenu ali imenu drugega, ali pripravi agenta ali zastopnika, da ga prijavi kot razstavljalca/tekmovalca na prijavnici;
VIO251.3 fizično sodeluje na prireditvi tako, da jezdi ali predstavlja konja;
VIO251.4 je dejanski trener, ki je pripravil ali pomagal drugim predstaviti konja
za nastop, na prireditvenem prostoru.
SHW205. ZAŠČITA ŽIVALI. Z vsakim Ameriškim Quarter konjem, Paintom in Appalooso se vedno ravna humano, dostojanstveno ter s spoštovanjem in sočutjem.
Ta prepoved nehumanega ravnanja zavezuje člane AQHA/SIQHA in nečlane.
SHW205.1 AQHA in SIQHA člani so odgovorni za ravnanje njihovih trenerjev,
agentov, predstavnikov in/ali zaposlenih. V primeru kršitve tega pravila, je lahko
posameznik diskvalificiran, suspendiran, denarno kaznovan, lahko so mu
odvzeti AQHA/SIQHA privilegiji, lahko je odstranjen iz prireditvenega prostora
in/ali izključen iz AQHA/SIQHA.
SHW205.2 Standard, po katerem se postopki in ravnanje ocenjuje, se meri po
tem, da razumna oseba, izobražena in izkušena v splošno priznanih konje
rejskih postopkih šolanja in tekmovanja ali veterine, oceni določeno postopanje
za kruto, za zlorabo ali nehumanost.
SHW205.3 Obsežneje so pravila glede zaščite živali opisana v poglavju
KRŠITEV.
SHW215. IZPOLNJEVANJE ZAHTEV ZA NASTOPANJE
SHW215.6 Samo žrebec, kobila in kastrat, star 2 leti in več, ki ima izdan Certifikat registracije (AQHA / APHA/ ApHC) izpolnjuje pogoj za nastopanje.
SHW215.7 Noben dvoletnik ne sme nastopati v tekmovalni jezdni disciplini pred
1. julijem njegovega leta kot dvoletnika.
SHW215.8 Kastrati, ki so v času tekmovanja v AQHA rodovniku v času obdelave
podatkov iz tekmovanja še vedno zabeleženi kot žrebci, bodo iz tekmovanja
diskvalificirani.
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SHW215.10 Z žrebci ni dovoljeno sodelovanje v kategorijah Walk&Trot, Rookie
in Youth.
SHW300. OPREMA.
SHW300.1 Ko problem z opremo povzroči zastoj ali onemogoči nadaljevanje
nastopa, sodnik diskvalificira nastopajočega, razen v Working Hunter in Jumping.
SHW300.2 Na uradnih tekmovanjih ima sodnik pravico, da zahteva odstranitev
ali popravek kakršnegakoli dela opreme ali obleke, ki ni varna, ali bi, po sodnikovem mnenju, dala konju nepravično prednost pri nastopu, ali za katero je prepričan, da je nehumana.
SHW300.3 Uporaba repnih podaljškov je dovoljena, nikakor pa jih ni dovoljeno
pritrjevati na koren repa.
SHW300.4 Uporaba obteženih repov je dovoljena.
SHW300.5 Uporaba čepkov za ušesa ali vate v konjevih ušesih je dovoljena.
SHW300.6 Ponavljanje nastopa zaradi težav z opremo ni dovoljeno.
SHW300.7 Priporoča se, da tekmovalec nosi številki ne obeh straneh konja. Če
tekmovalec ne nosi številke na vidnem mestu, je to povod za njegovo diskvalifikacijo.
Dovoljeni tipi podbradnih verižic:
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Dovoljena western brzda:

Nedovoljene brzde:
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SHW305. WESTERN OPREMA
SHW305.1 Izraz »hackamore« se nanaša na uporabo fleksibilnega ovitega
surovega usnja, usnja ali bosala iz vrvi, katerega jedro je surovo usnje ali
fleksibilna vrv. Hackamore mora biti uporabljen z mecate vajetmi, ki vključujejo
tudi vrv za privezovanje. Pod čeljustjo absolutno ni dovoljen nikakršen trd material, ne glede na to, kako podložen je. Bosali iz konjske dlake so prepovedani.
To pravilo se ne nanaša na mehanični hackamore.
SHW305.2 Izraz »snaffle bit« pri western disciplinah pomeni konvencionalno
brzdo (O-ring, egg-butt ali D-ring) z obročem ne večjim od 4'' (100 mm). Notranji
obod obroča mora biti prost dodatkov za vajeti, oglavnico ali brzdo, ki bi omogočali delovanje vzvoda. Ustni del brzde mora biti zaokrožen, ovalen ali jajčaste
oblike, iz gladke in z ničemer ovite kovine. Dovoljen je vložek, ki mora biti gladek
ali ovit z gumo. Ustni del brzde mora biti minimalno 5/16” (8 mm) v premeru,
merjeno en inč (25mm) od ličnic s postopnim tanjšanjem proti sredini. Ustni del
brzde je lahko iz dveh ali treh delov. Tri delna brzda: povezujoči obroček 1 1/4”
(32 mm) ali manj v premeru ali povezujoča ploščica od 3/8” do 3/4”(10 mm to
20 mm), ki leži plosko v konjevih ustih, je sprejemljiva. Dovoljena je uporaba
usnjenega podbradnega paščka, ki je pritrjen pod vajetmi na snaffle brzdo.
SHW305.3 Izraz brzda v western tekmovalnih disciplinah se nanaša na uporabo
“curb” brzde, ki ima cel ali lomljen ustni del, ima krake in deluje na principu
vzvoda, v Sloveniji bolj znana kot kandara. Vse brzde morajo biti proste mehanizmov in se morajo smatrati kot standardne western brzde.
SHW305.4 Oris standardne, dovoljene western brzde:
SHW305.4.1 Kraki so lahko dolgi maksimalno 8 1/2” (215 mm), kot je prikazano na diagramu (zgoraj). Kraki so lahko fiksni ali vrtljivi.
SHW305.4.2 Ustni del brzde mora biti zaokrožen, ovalen ali jajčaste oblike,
iz gladke in z ničemer ovite kovine. Sprejemljiva je klasična spade brzda s
svojimi posebnostmi. Dovoljen je vložek, ki mora biti gladek ali ovit z gumo.
Ustni del brzde mora biti minimalno 5/16” (8 mm) do največ 3/4” (20 mm) v
premeru, merjeno en inč (25mm) od ličnic s postopnim tanjšanjem proti
sredini. Iz ustnega dela brzde ne sme nič štrleti, npr. podaljški ali roglji na
brzdi iz enega dela (“prong bit”). Ustni del brzde je lahko iz dveh ali treh delov.
Tri delna brzda: povezujoči obroček 1 1/4” (32 mm) ali manj v premeru ali
povezujoča ploščica od 3/8” do 3/4”(10 mm do 20 mm), ki leži plosko v
konjevih ustih, je sprejemljiva.
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SHW305.4.3 Naslon (port) ne sme biti višji od maksimalno 3 1/2” (90 mm),
sprejemljivi so ustni deli: »rollers«, »covers«. Lomljeni ustni deli,
»halfbreeds« in »spades« so standardni.
SHW305.4.4 »donut« in »flat polo« ustna dela brzde nista dovoljena.
SHW305.4.5 Brzda mora biti uporabljena s podbradnim paščkom, ki, ko je
pravilno pritrjen, vzpostavlja kontakt s konjevo brado.
SHW305.4.6 »slip« in »gag«, ustna dela brzde sta dovoljena v hitrostnih disciplinah.
SHW305.5 Razen v hackamore/snaffle bit kategorijah ali pri Junior konjih (do
vključno 5. leta starosti), ki tekmujejo s hackamorjem/snaffle brzdo, je dovoljeno
vajeti držati samo z eno roko in je med tekmovanjem ni dovoljeno menjati. Dlan
mora obkrožati mesto, kjer se držijo vajeti, med deljenimi vajetmi je dovoljen
samo kazalec. Pri trail disciplini je dovoljeno zamenjati roko, če to zahteva
premagovanje ovire. Kršenje tega pravila pomeni avtomatsko diskvalifikacijo.
SHW305.5.1 – Konj katere koli starosti se lahko jaha v Walk&Trot, Youth in
Rookie razredu dvoročno s snaffle bit ali hackamore.
SHW305.6 Romal je tip vajeti, pri katerem gre za podaljšek iz pletenega ali
polnega okroglega materiala, pritrjenega na spojene vajeti. Ta podaljšek se drži
v prosti roki z 16-inčev (40 cm) oddaljenosti od roke, ki drži romal. Ko se uporabljajo romal vajeti, jezdečeva roka obkroža vajeti, zapestje se drži ravno in
sproščeno, palec je na vrhu, ostali prsti pa so lahno oviti okrog vajeti. Ko se
uporablja romal, ni dovoljeno med vajetmi držati prsta. Prosta roka se ne sme
uporabljati za nameščanje dolžine vajeti v nobeni od reining kategorij. Med Reiningom se smatra, da je uporaba druge roke za podaljšanje vajeti ali spremembo
napetosti med brzdo in roko, ki drži romal, v bistvu uporaba dveh rok za držanje
vajeti in tekmovalec bo ocenjen z 0 točkami. Izjema je mesto v vzorcu, kjer je
dovoljeno konja popolnoma ustaviti. V vseh ostalih disciplinah, vključno z Reining delom discipline Working Cow Horse, se prosta roka lahko uporablja za
nameščanje vajeti.
SHW305.6.1 Romal se ne uporablja pred podprsnico za vzpodbudo ali namig
konju na kakršenkoli način. Vsaka kršitev tega pravila bo strogo kaznovana
s strani sodnika.
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SHW305.7 Junior konji, ki v disciplinah Western Pleasure, Western Horsemanship, Reining, Working Cow Horse, Western Riding in Trail tekmujejo s »hackamore« ali »snaffle« brzdo, se lahko vodijo z eno (glej čl. SHW305.5) ali dvema
rokama. Spodnja dela vajeti morata biti prekrižana in viseti na nasprotni strani
konjevega vratu pri dvoročni ježi, razen pri Working Cow Horse in Reiningu.
Nerazdvojene, cele vajeti (npr. mecate) se ne smejo uporabljati pri »snaffle«
brzdi, razen pri disciplinah Versatility Ranch Horse, Working Cow Horse in Ranach riding, kjer je mecate dovoljena. Ko se uporablja snaffle bit v disciplinah
working cow horse, boxing in ranch riding je obvezna uporaba usnjenega ali
pletenega podbradnega paščka, ki mora biti pripet na brzdo pod vajetmi. Ostali
materiali, vključno s kovinsko verižico, niso dovoljeni. Podbradni pašček lahko
vsebuje kovinske zaponke.
SHW305.8 V vseh western disciplinah so konji opremljeni z western sedlom in
primerno uzdo, »snaffle« brzdo ali »hackamorjem« celoten čas trajanja tekme.
Za western sedlo se šteje povprečen tip sedla z značilnimi opaznimi vilicami
(fork) na katerih je rog (horn), visokim zadnjim robom sedišča (cantle) in velikim
krilom (skirt) sedla. Srebrna oprema ne sme šteti za boljšo od dobre navadne
delovne opreme. Konji, stari 5 let in mlajši, so lahko opremljeni z »snaffle«
brzdo, »hackamorjem«, »curb« brzdo, »half-breed« ali »spade« brzdo. Konji,
stari 6 let in več so lahko opremljeni samo s »curb« brzdo, »half-breed« ali
»spade« brzdo. Kateri koli konj se lahko jaha v katerem koli Youth ali Rookie
razredu dvoročno in s snaffle brzdo/hackamorjem, ne glede na starost konja.
Ko se uporablja »curb« brzda, se zahteva tudi »curb« podbradni pašček ali
»curb« verižica, ki jo mora odobriti sodnik, biti mora široka vsaj pol inča (15 mm)
in ležati plosko ob čeljusti konja. Ne sme biti privezana na brzdo z vrvico ali žico.
Počen pašček ali verižica ni nujno razlog za diskvalifikacijo.
SHW306.

OPCIONALNA OPREMA

SHW306.1 Vrv ali riata; če se uporablja, mora biti zvita in pritrjena na sedlo.
SHW306.2 Jermeni za noge ali »Hobbles«, pritrjeni na sedlo.
SHW306.3 »Tapaderos« stremena, razen v working cow horse, kjer niso
dovoljena.
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SHW306.4 Različne zaščite nog (zaščitni zvonci, povoji, ovoji, bandaže) so
dovoljene pri disciplinah Reining, Working Cow Horse, Team Penning, Barrel
Racing, Pole bending, Stake Racing, Jumping, Tie-down Roping, Breakaway
Roping, Dally Team Roping (Heading & Heeling), Cutting, Western Horsemanship, Versatility Ranch Horse, Ranch Riding in Ranch Trail. Uporaba zaščitnih
čevljev (ki nadomeščajo podkvice) se ne šteje kot zaščita nog in se dovoljuje v
vseh disciplinah.
SHW306.5 Ostroge; ne smejo se uporabljati pred podprsnico.
SHW307.

PREPOVEDANA OPREMA

SHW307.1 Različne zaščite nog, kot so ščitniki, bandaže, povoji, zvonci, so
prepovedane pri disciplinah Western Pleasure, Trail, Halter, Western Riding in
Showmanship.
SHW307.2 Žičnati podbradni paščki, ne glede na to, koliko so podloženi ali oviti.
SHW307.3 Kakršenkoli podbradni pašček, ožji od pol inča (15 mm).
SHW307.4 Veriga, žica ali kovinski »tie-down« je prepovedan, ne glede na to,
da so oviti ali podloženi.
SHW307.5 Saw tooth bits; hock hobbles; tack collars; tack curb staps or tack
hackamores; whips used for showmanship; war bridles or like devices; riding in
a curb bit without a curb strap; wire or solid metal curb straps no matter how
padded; wire cavesson; wire or cable tie-downs; bumper bits; metal bosals (no
matter how padded); chambons; headstalls made of metal (no matter how
wrapped or padded), twisted rawhide, or rope may not be used on a horse’s
head (3/8 inch rope may be used with a slip/gag bit or a bonnet); running martingales used with curb bits used without rein stops; draw reins attached between or around the front legs will not be allowed at AQHA-approved events.
SHW307.6 »Jerk lines« za roping.
SHW307.7 »Tack collars« za roping.
SHW307.8 Tie-downs may not have a built in cavesson or noseband. Cavesson
or noseband of any kind may not be used during competition.
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SHW320.

OBLEKA

SHW320.1 Pri disciplinah Halter, Team Penning, hitrostnih tekmovanjih, in
ostalih western disciplinah se zahteva primerna western obleka, ki vključuje
hlače (dolge hlače, kavbojke ipd.), srajco oz. zgornji del z dolgimi rokavi in ovratnikom, western klobuk in western škornje. Izjeme zaradi verskih razlogov ali
fizičnega hendikepa - invalidnosti se dovolijo pisno. Klobuk mora tekmovalec ob
prihodu na tekmovališče nositi na glavi. Po presoji show managerja se lahko za
izgubo klobuka zaračuna kazen. Ostroge in chapsi so stvar izbire posameznika
in niso obvezni. V vseh kategorijah je dovoljena uporaba čelade in zaščitnega
jopiča, uporaba čelade je za mlajše od 18 let obvezna.
SHW320.5 Po lastni presoji lahko sodnik zaradi vremenskih razmer priredi
pravila oblačenja.
SHW320.6 Sodnik lahko po lastni presoji diskvalificira tekmovalca zaradi katerega koli dela opreme ali obleke, ki po njegovem mnenju lahko vpliva na prednost tekmovalca.
SHW325. ŠEPANJE Sodnik naj bi pregledal in preveril vse konje, ki nastopajo v
razredu zaradi šepanja. Sodnik ima pravico izključiti katerega koli konja iz tekmovanja zaradi šepanja, kadarkoli med ocenjevanjem nastopa. Upoštevanje tega
pravila je obvezno, ne glede če je to glede na tekmovanje nujno potrebno.
SHW325.1 Očitna šepavost je razlog za diskvalifikacijo. Očitna šepavost je:
SHW325.1.1 Konstantno opazna pri kasu v vseh okoliščinah;
SHW325.1.2 Očitna šepavost v koraku.
SHW325.1.3 Minimalno nošenje teže pri gibanju in/ali počivanje ter
nesposobnost gibanja
SHW330. HODI – WESTERN RAZREDI
vseh western razredih

Sledeča terminologija se uporablja pri

SHW330.1 Korak je naraven štiritaktni hod. Konj se mora gibati ravno in
korektno. Korak mora biti živahen, njegova dolžina pa v razumnem sorazmerju
s konjevimi proporci.
SHW330.2 Kas je tekoč dvotaktni hod. Konj se premika iz enega diagonalnega
para nog na drugi. Kas je uravnoteženo ravno gibanje naprej. Konji, ki s prvimi
nogami tečejo v kasu, z zadnjimi pa stopajo v koraku, ne izvajajo zahtevanega
hoda. Ko se zahteva pojačan kas, konj gladko naredi prehod in nadaljuje.
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SHW330.3 Galop je enostaven, ritmičen tritaktni hod. Konji, ki potujejo v levo,
naj bi galopirali levi galop, z levo kot vodilno nogo. Konji, ki galopirajo v desno,
naj bi tekli desni galop, z desno vodilno nogo. Konji, ki tečejo štiritakten galop,
ne tečejo v pravem hodu. Konj naj bi tekel v naravnih sekvencah in deloval
sproščeno ter tekel gladko. Naj bi se ga jezdilo v hitrosti, ki deluje kot naravno
(neprisiljeno) konjevo gibanje. Glavo naj bi nosil pod kotom, ki mu naravno
pristaja glede na njegovo konstitucijo.
SHW331. HODI – WESTERN PLEASURE
SHW331.1 Korak
SHW331.1.1 Slab korak – neenakomeren, neritmičen hod. Ker hod ni tekoč
lahko konj deluje prestrašen ali kot bi marširal.
SHW331.1.2 Povprečen korak –štiritakten, sproščen hod, v ravni liniji od
tilnika čez ledja (zgornja linija konja).
SHW331.1.3 Dober korak – ima tekoč štiritaktni hod, v ravni liniji od tilnika
čez ledja, je sproščen, bister in pozoren.
SHW331.2 Kas
SHW331.2.1 Ekstremno slab kas – konj ni zmožen prikazati dvotaktnega
hoda. Gibanje ni tekoče in uravnoteženo.
SHW331.2.2 Zelo slab kas – oklevajoče gibanje. Zgornja konjeva linija ni
mirna in v ravnotežju.
SHW331.2.3 Slab kas – povprečno gibanje, vendar so opazne nezaželene
lastnosti kot na primer: hoja v koraku z zadnjimi nogami, vlečenje zadnjih
kopit po tleh, neenakomerna dolžina koraka prednjih in zadnjih nog.
SHW331.2.4 Korekten ali povprečen kas – dvotaktni hod, ravna zgornja linija
konja in sproščen izgled.
SHW331.2.5 Dober kas – povprečno gibanje, vendar je opaziti
uravnoteženost in samostojno nošenje teže, obenem pa enakomerno gibanje
prednjih in zadnjih nog.
SHW331.2.6 Zelo dober kas – je udoben za jezdeca in ima konstantni
dvotakni hod. Konj se lepo usmerja, daje vtis sproščenosti in ima mirno
zgornjo linijo.
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SHW331.2.7 Odličen kas – lahkotno in učinkovito gibanje. Konj ima lep zamah v koraku, vendar se lahkotno dotika tal. Samozavestno, vendar mehko
gibanje, ki je obenem sproščeno in pod kontrolo. Giblje se iztegnjeno v kolenu
in skočnemu sklepu vendar ima vzmetenje v biclju. Konj daje bister in
pozoren vtis in prikazuje več samostojnega nošenja kot „zelo dober kas“.
SHW331.3 Zmerno podaljšan kas
SHW331.3.1 Slab podaljšan kas
SHW331.3.2 Povprečen podaljšan kas
SHW331.3.3 Dober podaljšan kas
SHW331.4 Galop
SHW331.4.1 Ekstremno slab galop- does not have a three-beat gait. Has no
flow, rhythm or balance. Uncomfortable to ride.
SHW331.4.2 Zelo slab galop- appears to have a three-beat lope but has no
lift or self-carriage. The horse shuffles, has no flow and bobs his head, giving
the appearance of exerting a great deal of effort to perform the gait. Also may
appear uncomfortable to ride.
SHW331.4.3 Slab galop - has an average motion but exhibits negative characteristics like head bobbing, not completing the stride with the front leg and
leaving the outside hock well behind the horse’s buttocks
SHW331.4.4 Povprečen galop - has a true three-beat gait with a level topline and very little head and neck motion. He is relatively straight (not overcanted), guides well and has a relaxed appearance.
SHW331.4.5 Good lope - has an average motion but exhibits positive characteristics in his performance like self-carriage, a steady top-line, relaxed appearance and is responsive to the rider’s aids.
SHW331.4.5 Zelo dober galop - has more lift and flow than the average
horse. He has a strong but smooth drive from behind. He may bend his knee
slightly yet still has a level top-line while exhibiting self-carriage with a relaxed
appearance. Appears comfortable to ride.
SHW331.4.6 Odličen galop - has a round back with an effortless strong, deep
stride with the rear legs and a flat swing with the front legs. He keeps a level
top-line, a relaxed yet alert and confident appearance and is correct but soft.
A special horse with a great degree of lift and self-carriage.
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SHW331.5 Odstopanje
SHW331.5.1 Slabo odstopanje – se upira in je težak v prvem delu. Lahko
zeva, meče glavo vznak ali odstopa skrivljeno.
SHW331.5.2 Povprečno odstopanje – odstopa ravno in mirno, z lahnim kontaktom in brez oklevanja.
SHW331.5.3 Dobro odstopanje - displays balanced and smooth flowing
movements. Backs straight with self-carriage without gapping the mouth with
light contact and without hesitation.
SHW334. HODI – RANCH RIDING V vseh hodih mora gibanje ranch riding konja
predstavljati konja, ki mora prepotovati večje razdalje, lahkotno in voljno, kot to
počno delovni ranč konji. Uporablja se naslednja terminologija:
SHW334.1 Korak - je naraven, štiritakten hod, ki mora biti ritmičen in hitropokrivati večje razdalje. Kot v vseh hodih, naj bi konj nosil glavo in vrat na horizontalni ravnini ali nekoliko višje, z pozornim izrazom.
SHW334.2 Kas - je naraven dvotakten hod, ki prikazuje nekoliko več gibanjanaprej kot western kas.
SHW334.4 Galop je tritakten hod, ki bi moral izgledati umirjeno in tekoče, z
naravnim gibanjem naprej.
SHW334.5 Podaljšan galop - podaljšan galop ni tekmovanje kdo bo hitrejši, ampak demonstracija delovnega galopa, z očitno podaljšanim korakom in gibanjem
naprej. Konj naj bi nosil glavo in vrat nekoliko nad horizontalno linijo in imel bister
pozoren izraz.
SHW334.6 Podaljšan korak - Podaljšan korak je očitno podaljšanje koraka, ki
naravno vpliva na povečanje tempa. Konj se mora gibati na naraven način (ne
sme teči), kot bi se gibal na odprtem travniku.
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SHW402. WESTERN PLEASURE Dober pleasure konj se giblje s tekočim korakom, ki je primeren njegovi konformaciji in je razumne dolžine. Konj naj bi z minimalnim naporom premagoval zmerne razdalje. Idealno naj bi imel uravnoteženo
tekoče gibanje med prikazovanjem pravilnih hodov v pravi kadenci. Kvaliteta
gibanja in doslednost hodov je najpomembnejša. Glavo in vrat konj nosi
sproščeno, tilnik je v liniji vihra ali rahlo višje. Glave se ne nosi za vertikalo, kar
daje vtis ustrahovanja, ali z nosom iztegnjenim naprej, kar daje vtis upiranja. Glava
je v vertikali, nos je rahlo pred to vertikalo, izraz je bister, ušesa v zbranem
položaju. Konj se predstavlja na zmerno popuščenih vajetih, a z rahlim kontaktom
in kontrolo. Konj je odziven v prehodih, ko se zahtevajo, izvaja pa jih gladko. Ko
se zahteva podaljšanje, se mora gibati z enakim tekočim korakom. Najboljše ocene
se morajo dati konju, ki se giblje tekoče, uravnoteženo in voljno, daje vtis sposobnega ter pripravljenega konja, ki ga je užitek jezditi. Razred se ocenjuje na podlagi
nastopa, stanja in konformacije konja.
SHW403. Tekmovanje ima lahko največ tri western pleasure razrede. Če se organizirajo trije western pleasure razredi, morajo biti naslednji: 1) Senior western
pleasure, kjer se konj predstavi z western brzdo, 2) Junior western pleasure, kjer
se konj predstavi z brzdo, snafflom ali hackamorjem in 3) 2-letniki, ki se predstavijo
s snafflom ali hackamorjem. Slednji razred se ne odobri pred 1. julijem v tekmovalni
sezoni.
SHW403.1 Če se organizirata dva western pleasure razreda, potem sta to: 1)
Senior western pleasure, kjer se konj predstavi z western brzdo in 2) Junior
western pleasure, kjer se konj predstavi z brzdo, snafflom ali hackamorjem.
SHW403.2 Če se organizira samo en razred, potem je to »all ages« razred.
SHW404. Konji, stari 6 let in več, morajo obvezno nastopati z brzdo.
SHW405. Konji, stari 5 let in manj, lahko nastopajo z brzdo, snafflom ali hackamorjem.
SHW408. Konji morajo delati v obe smeri v maneži v vseh treh hodih, da prikažejo
svoje sposobnosti v različnih menjavah. Po presoji sodnika se lahko od konjev
zahteva, da podaljšajo korak, v eno ali obe strani maneže. Obvezno je zahtevati
zmerno pojačan kas vsaj v eno smer, izjemoma ne v rookie razredih, pri youth 11
let in manj, youth 13 in manj, select western pleasure in 2.letnem western pleasure.
Vendar pa zmerno pojačan kas ostane opcionalen v naštetih razredih. Pojačan kas
je opazen dvotaktni hod z daljšim korakom, ki pokriva večjo površino tal. Bolj kot
hitrost je pomemben enakomeren ritem, uravnoteženost in mehkost. Jezdec naj bi
pri zmerno pojačanem kasu sedel v sedlu. Konji morajo odstopati z lahkoto in stati
mirno. Prehitevanje je dovoljeno in naj se ne bi kaznovalo, če konj obdrži pravilen
in enakomeren ritem in korak.
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SHW409. Konje se obrača v notranjost maneže (stran od ograje). Po sodnikovem
preudarku se lahko obračajo v koraku in kasu, ne sme pa se obračanja zahtevati
v galopu.
SHW410. Sodnik sme zahtevati dodatno delo enakih lastnosti od kateregakoli
konja.
SHW411. Od jezdeca se ne zahteva, da razjaha, razen če želi sodnik preveriti
opremo.
SHW412. Konji se prikažejo v koraku, kasu in galopu na zmerno popuščenih vajetih ali lahnim kontaktom brez neprimerne sile.
SHW413. Faults to be scored according to severity:
• Excessive speed (any gait)
• Being on the wrong lead
• Breaking gait (including not walking when called for)
• Excessive slowness in any gait, loss of forward momentum (resulting in an
animated and/or artificial gait at the lope)
• Failure to take the appropriate gait when called for (during transitions, excessive delay will be penalized)
• Touching horse or saddle with free hand Head carried too high
• Head carried too low (tip of ear below the withers)
• Overflexing or straining neck in head carriage so the nose is carried behind
the vertical
• Excessive nosing out
• Opening mouth excessively
• Stumbling
• Use of spurs forward of the cinch
• Horse appears sullen, dull, lethargic, emaciated, drawn or overly tired
Quick, choppy or pony-strided
• Overly canted at the lope (when the outside hind foot is further to the inside
of the arena than the inside front foot).
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SHW414. Napake, ki vodijo do izključitve, razen v razredih rookie in youth, kjer
bodo to kazenske točke, dodeljene glede na stopnjo napake:
• Prenizko nošena glava (vršiček ušesa konstantno pod nivojem vihra)
• Prevelika flekcija vratu, ki povzroča, da konj nosi glavo v položaju, kjer je
nos konstantno za vertikalno linijo.
SHW416.
RANCH RIDING Namen ranch riding konja naj bi se odseval v vsestranskosti, odnosu do dela in gibanju, kot je značilno za delovnega konja. Nastop
naj bi simuliral delo konja jahanega izven meja maneže, in dajal vtis tipičnega delovnega ranch konja. Disciplina naj bi pokazala konjevo sposobnost gibanja naprej
pri delovni hitrosti, a vendar pod popolno kontrolo jezdeca. Rahel kontakt na brzdo
bi moral biti nagrajen, in s konjem ni potrebno tekmovati na popuščenih vajetih.
Splošne manire in odzivnost konja med izvajanjem zahtevanih manevrov so najpomembnejši del opravljene naloge.
SHW417.

ZAHTEVE

SHW417.1 Vsak konj dela individualno, pri čemer opravlja tako zahtevane kot
izbirne elemente, za nastop pa se mu dodeli od 0 do 100 točk, pri čemer se 70
točk smatra kot povprečno in/ali korektno opravljena naloga. Vsak element se
oceni glede na povprečno oceno 70 točk po načinu: od plus 1 1/2 do minus 1
1/2: -1 1/2 skrajno slabo, -1 zelo slabo, -1/2 slabo, 0 korektno, +1/2 dobro, + 1
zelo dobro, + 1 1/2 odlično. Ocene elementov morajo biti dodeljene ločeno od
kazenskih točk.
SHW417.4 Za tekmovanje se morjo izbrati vzorci izmed 15 predpisanih.
SHW417.5 Manevri so lahko postavljeni v različnih kombinacijah, pri čemer
končno postavitev odobri sodnik.
SHW417.6 Splošni takt in izvajanje hodov naj bi bilo podobno kot je opisano v
HODIH (čl. SHW330.), le da je poudarek na tem, da se konj izdatno giblje
naprej, hod pa je tekoč in konj z njim hitro prepotuje razdaljo v vseh hodih. Tranzicije med hodi se izvajajo na označenih mestih, tekoče in odzivno.
SHW417.7 Časovne omejitve ni.
SHW417.8 Dobrodošla je uporaba kavalet, ki izgledajo čim bolj naravno.
SHW417.9 Dvigovanje v podaljšanem kasu (lahki kas) je sprejemljivo.
SHW417.10 Dotikanje ali držanje za rog sedla je sprejemljivo.
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SHW418.

OBLEKA IN OPREMA PRI RANCH RIDING.

SHW418.1 Prepovedana uporaba premaza za kopita.
SHW418.2 Prepovedana spletena ali speta griva ali rep ter repni podaljški.
SHW418.3 Britje znotraj ušes je odsvetovano
SHW418.4 Dovoljeno britje poti za uzdo ter britje odvečne dolge dlake na bicljih
ali na glavi.
SHW418.5 Oprema okrašena s srebrom se naj ne bi štela za več kot dobra
delovna oprema.
SHW418.6 Predlagano je, da tekmovalci uporabljajo predbrsnico in zadni pas(a
rear cinch).
SHW418.7 Ko se uporablja snaffle bit ali hackamore, lahko jahač preide iz
dvoročnega držanja vajeti v enoročno držanje vajeti kadar koli.
SHW419. KAZNI PRI RANCH RIDING. Tekmovalec bo dobil kazen vedno, ko se
zgodi kaj od spodaj naštetega:
SHW419.1 - 1kazenska točka
• prepočasen hod
• glava za vertikalo
• konj ne deluje uravnoteženo
• konj pade iz hoda v koraku ali kasu za 2 koraka ali manj
SHW419.2 - 3 kazenske točke
• konj pade iz hoda v koraku ali kasu za več kot 2 koraka
• konj pade iz galopa v kas ali hod
• napačen galop
• preveč popuščene vajeti
• napačen galop ali križni galop več kot 2 koraka pri menjavi galopa
• kas več kot 3 korake pri enostavni menjavi galopa
• Severe disturbance of any obstacle
SHW419.3 - 5 kazenskih točk
• očitna neposlušnost (brcanje, grizenje, konj poskuša jezdeca vreči iz
sedla, ipd.)
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SHW419.4 - Uvrstitev pod tekmovalce, ki opravijo vse manevre
• če tekmovalec ne izvede opcionalnega manevra
• če tekmovalec nepopolno izvede določen manever
SHW419.5 - 0 točk
• nelegalna oprema, vključno z mastjo za kopita, spleteno grivo in repnimi
podaljški
• zloraba konja
• večja neposlušnost ali pretirano šolanje konja
SHW430. WESTERN HORSEMANSHIP Cilj discipline je oceniti jezdečevo
sposobnost izvršiti, v sodelovanju s svojim konjem, zaporedje manevrov, ki jih
določi sodnik, s preciznostjo in eleganco, medtem ko izražata harmonijo in samozavest ter ohranjata uravnoteženo, funkcionalno in v osnovah korektno telesno
držo. Idealen horsemanship vzorec je ekstremno natančen, jezdec in konj delata
skupaj v harmoniji, izvajata vsak manever s finimi, komaj opaznimi namigi in
dejstvi. Konj nosi glavo in vrat v sproščeni, naravni drži, teme je v višini vihra ali
malenkost višje. Drža glave naj ne bi bila za vertikalo, dajajoč vtis prisile, ali pretirano iztegnjena naprej, dajajoč vtis upiranja.
SHW430.1 Sodnik mora postaviti vzorec najmanj eno uro pred začetkom tekmovanja, toda, če sodnik zahteva dodatno delo od tekmovalcev, zaradi uvrstitve
najboljših v razredu, se drug vzorec lahko postavi pred začetkom »drugega
kroga«. Vzorci morajo biti postavljeni tako, da preizkušajo konjarjeve sposobnosti. Pri izenačenjih je končna odločitev glede uvrstitve v rokah sodnika.
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SHW431. POTEK TEKMOVANJA Vsi tekmovalci vstopijo na tekmovališče hkrati
in potem posamično oddelajo vzorec, ali pa tekmovalci vstopajo na tekmovališče
posamično. V slednjem primeru je treba sestaviti vrstni red nastopanja. Tekmovalce je treba seznaniti, ali po končani nalogi zapustijo tekmovališče ali pa se
postavijo na določeno mesto na tekmovališču, kjer počakajo na skupinsko delo.
Vsi tekmovalci, ali pa samo finalisti, morajo pri skupinskem nastopu prikazati vse
tri hode naprej vsaj v eno smer. Pri vzorcu so dovoljeni naslednji manevri: korak,
kas, podaljšani kas, galop, podaljšani galop naravnost, v zavoj, serpentino, krog
ali figuro 8 ali kombinacije teh hodov in manevrov; ustavljanje, odstopanje (back)
naravnost ali v zavoj; obrat ali pivot, vključujoč spine in rollbacke na zadnjih in/ali
prvih nogah: sidepass (stranhod horizontalno), two-track (stranhod diagonalno,
drža naravnost) ali leg-yield (stranhod diagonalno, konj uvit v nasprotno smer potovanja); leteča ali enostavna menjava galopa; counter-canter (kontra-galop, ne na
logično, notranjo, vodilno nogo v smeri potovanja, ampak z nasprotno, zunanjo);
kakršenkoli drug manever; ali ježa brez stremen. Če se zahteva odstopanje, se to
izvede med tekmovanjem. Sodniki naj ne bi zahtevali od jezdecev zajahanje in
razjahanje.
SHW432. TOČKOVANJE Tekmovalci se ocenijo z oceno od 0 do 100, s povprečjem pri 70. Vzrorec je sestavljen iz 6 do 10 elementov, ki jih sodnik oceni z
ocenami od +3 do -3 z natančnostjo na 1/2 točke. Točke prišteje oziroma odšteje
izhodiščni oceni 70 točk. Možne so polovične točke. Kazenske točke se dodelijo
neodvisno glede na točkovanje vzorca. Seštevek točk vključuje točkovanje vzorca,
horsemanship izvedbo in učinkovitost tekmovalca z naslednjimi točkami: +3
odlično, +2 zelo dobro, +1 dobro, 0 pravilno/povprečno, -1 slabo, -2 zelo slabo, -3
ekstremno slabo. Celoten vtis tekmovalca v horsemanshipu in učinkovitost se
oceni od 0 do 5, pri čemer je 0-2 povprečno, 3 dobro, 4 zelo dobro, 5 odlično.
Jahači so ocenjeni tudi v skupinskem jahanju po stezi po navodilih sodnika.
SHW433. CELOTEN VIDEZ TEKMOVALCA IN KONJA Jezdečeva drža, samozavest, izgled in stil med potekom tekmovanja, kakor tudi izgled konja, bodo
ocenjeni med nastopom.
SHW434. NASTOP IN DRŽA TEKMOVALCA Tekmovalec mora nositi primernowestern obleko. Obleka in oseba mora biti urejena in čista.
SHW434.1 Tekmovalec naj bi na konju deloval naravno in jezdil uravnoteženo,
v funkcionalni in pravilni drži, ne glede nato, kateri maneverali hod izvaja. Tekmovalec naj bi se med izvajanjem dela v skupini in posamično držal zanesljivo,
odločno in pravilno. Drža zgornjega dela telesa naj bi bila vzravnana, ne glede
na izvajan hod.
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SHW434.2 Jezdec naj bi sedel na sredini sedla in konjevega hrbta, noge so v
taki drži, da tvorijo ravno črto od ušesa preko sredine ramena in boka, dotikajoč
se konca pete ali skozi gleženj. Peta naj je nižje od prstov, noga rahlo povita v
kolenu, spodnji del noge direktno pod kolenom. Jezdečev hrbet naj bo raven,
sproščen in gibek. Pretirano tog in/ali zgrbljen križni del hrbta bo kaznovan.
Ramena naj bi bila poravnana, vzravnana in rahlo nazaj. Jezdečeva »baza podpore«, del telesa pod križem vključno s stegnom, vzdržuje zanesljiv kontakt s
sedlom. Od kolena do sredine meč je ta kontakt rahel, koleno je usmerjeno
naprej in zaprto, se pravi da se dotika sedla. Tekmovalec bo kaznovan, če drži
noge pretirano nazaj ali naprej v vertikalni poziciji. Ne glede na tip stremena
mora biti stopalo v njem tako, da se peta škornja dotika stremena, ali pa je v
sredini stremena blazinica stopala. Jezdečevi prsti so usmerjeni naprej ali rahlo
navzven, gležnji so ravni ali rahlo nagnjene navznoter. Ježa na način, da so v
stremenu samo prsti, bo kaznovana. Tekmovalci, ki bodo lahko obdržali pravilno
držo skozi vse manevre, se jim to pozitivno upošteva pri končni oceni. Če se
jezdi brez stremen, mora drža ostati takšna, kot je opisano zgoraj. Dlani in roke
se držijo v sproščeni, mirni drži, roka od komolca do ramena je v ravni črti s
telesom. Roka, ki drži vajeti, je v komolcu upognjena tako, da tvori ravno črto od
komolca do konjevih ust. Prosta dlan in roka se lahko drži upognjeno v komolcu,
podobno kot roka, ki drži vajeti, ali pa stegnjeno ob telesu jezdeca. Pretirano
nihanje proste roke kot tudi pretirana togost se kaznuje. Zapestje (roke, ki drži
vajeti) se drži ravno in sproščeno, dlan je pod kotom 30 – 45 stopinj od vertikale.
Drži se nad ali rahlo pred rogom (glavičem) sedla. Vajeti so nameščene tako,
da ima jezdec rahel kontakt s konjevimi usti in v nobenem primeru naj ne bi bilo
potrebno več kot rahel premik roke za kontrolo nad konjem. Pretirano
popuščene ali zategnjene vajeti se kaznujejo.
SHW434.3 Jezdec drži brado in oči naravnost, lahko se rahlo obrača v smer
potovanja. Pretirano obračanje glave v notranjost kroga, ali proti konjevi glavi ali
ramenom bo kaznovano.
SHW434.4 Tekmovalec se ne sme prerivati med ostalimi tekmovalci ob sebi in
pred sabo pri skupinskem nastopu, ampak jih mora prehitevati po notranjem
delu tekmovališča. Pri obračanju (pri skupinskem nastopu) se tekmovalec
vedno obrača proti notranjosti tekmovališča.
SHW435. IZGLED KONJA
Ocenita se konjevo zdravje in fizična pripravljenost. Konj naj bi bil v dobri formi in
nosil težo primerno velikosti telesa. Konj, ki izgleda topo, nevoljno, oslabelo, shujšano ali preutrujeno, je kaznovan glede na resnost stanja. Oprema se mora konju
prilegati, biti čista in v dobrem stanju.
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SHW436.NASTOP Tekmovalec naj bi izvedel nalogo točno, natančno, elegantno
in z razumno mero urnosti. Bolj urna izvedba naloge pomeni, da je jezdec na višjo
stopnjo zahtevnosti, vendar pa natančnost in točnost izvedbe ne sme trpeti na
račun hitrosti. Tekmovalci, ki izvajajo vzorec počasno in medlo ter dovolijo svojemu
konju, da se giblje brez primernega ritma, zbranosti ali enakomernega hoda, bodo
kaznovani.
SHW436.1 Konj naj bi izvajal predpisane manevre v vzorcu voljno, živahno in
brez oklevanja, z minimalno vidnimi ali slišnimi namigi. Nesposobnost slediti
predpisanemu vzorcu, podiranje stožcev ali delo na napačni strani stožcev, ali
huda neposlušnost, ne pomenijo diskvalifikacije, a bodo strogo kaznovani, tekmovalec pa se ne more uvrstiti pred tekmovalce, ki so izvedli vzorec na
predpisan način. Pretirano discipliniranje ali kaznovanje konja ali zavestna zloraba konja s strani tekmovalca je povod za diskvalifikacijo.
SHW436.2 Konj naj bi potoval v pravi smeri neprisiljeno, v pravilnem, enakomernem ritmu in predpisanem hodu. Prehodi (med hodi oz. manevri) morajo
biti elegantni, gladki in brez oklevanja, tako pri vzorcu kot pri skupinskem delu,
pri slednjem se izvedejo takoj, ko sodnik zahteva določen hod. Konjeva glava in
vrat naj bi bili v ravni liniji telesa pri gibanju naravnost in rahlo uvita v smer zavijanja pri kroženju ali zavijanju. Krogi naj bi bili izvedeni pravilno, v primerni hitrosti, v velikosti in na kraju, kjer je to predpisano z vzorcem. Counter-canter
mora biti prikazan tekoče, brez spremembe v ritmu ali dolžini koraka, razen če
to zahteva vzorec.
SHW436.3 Ustavljanje naj bi bilo ravno, poravnano, takojšnje, elegantno in dovzetno, konj naj obdrži ravno držo skozi manever. Odstopanje (back) naj je voljno
in dovzetno.
SHW436.4 Obrati naj bodo voljni in neprekinjeni. Pri obračanju na zadnjih nogah
konj izvede pivot na notranji nogi in prekrižano prestopa s prvima nogama. Rollback je ustavljanje in obrat za 180 stopinj nemudoma, brez obotavljanja, na
zadnjih nogah. Hoja nazaj med obratom se smatra kot huda napaka.
SHW436.5 Konj naj bi pri izvedbi sidepassa, leg-yielda in two-tracka prekrižal
prve in zadnje noge. Sidepass naj bi bil izveden tako, da je konjevo telo poravnano, medtem ko se premika lateralno, v določeno stran. Pri izvedbi legyielda se konj premika naprej in lateralno v diagonali, telo je uvito v nasprotno
smer od potovanja. Pri two-tracku se konj giblje naprej in lateralno v diagonali,
njegovo telo pa je poravnano ali rahlo uvito v smeri premikanja.
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SHW436.6 Enostavna ali leteča menjava vodilne noge naj bi bila izvedena
precizno, na točno določenem mestu in/ali s točno določenim številom sekvenc
hoda. Enostavna menjava se izvede tako, da se iz galopa preide v korak ali kas,
noga se zamenja v času ene do treh sekvenc hoda. Leteča menjava se izvede
sočasno s sprednjimi in zadnjimi nogami. Obe menjavi morata potekati gladko
in pravočasno.
SHW436.7. Drža jezdeca in nastop konja in jezdeca pri skupnem delu (rail work)
se upošteva pri končni razvrstitvi.
SHW437. NAPAKE Nastopajoči je kaznovan z negativnimi točkami ločeno od
točkovanja vzorca sledeče:
SHW437.1 Tri točke
• če konj pade iz koraka ali kasa za največ 2 koraka
• če tekmovalec naredi preveč/premalo obrata za 1/8 do 1/4 obrata
• če se konj dotakne stožca
• če jahač očitno opazuje ali je konj v pravem galopu
SHW437.2 Pet točk
• napačen hod, ali ustavljanje dlje kot 3 metre stran od predvidenega mesta
• če konj pade iz galopa (razen pri menjavi napačnega galopa), ali če galopira na napačno nogo
• če konj pade iz koraka ali kasa za več kot 2 koraka
• če jahač izgubi streme
• če jezdečevo stopalo ni v kontaktu s stremenom
• če konj nosi glavo prenizko in/ali za vertikalo, ko je v gibanju
SHW437.3 Deset točk
• če tekmovalec izgubi vajeti
• če jahač uporablja roko za kaznovanje ali pohvalo konja med tekmovanjem
• če se jahač drži za sedlo
• če tekmovalec daje namige z koncem romala
• če konj kaže jasne znake neposlušnost (brcanje, ritanje, vzpenjanje…)
• če jahač uporablja ostroge pred podsedelnim pasom
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SHW437.4 Diskvalifikacija:
• če tekmovalec ne nosi pravilne številke
• če se zlorabi ali šola konja
• če pade jahač ali konj
• če je uporabljena nedovoljena oprema, ali nedovoljena uporaba rok na vajetih
• če je uporabljena prepovedana oprema
• če tekmovalec ne sledi predpisanemu vzorcu in v nobenem poskusu ne
prikaže zahtevanega hoda ali pravilnega galopa
• če naredi več kot ¼ preveč obrata
SHW438. ROOKIE/LEVEL 1 Classes Only: Exhibitors going off pattern, knocking
over or on wrong side of cone, never performing specified gait, or overturning more
than 1/4 turn than designated, shall not be disqualified, but must always place below exhibitors not incurring a disqualifying fault.
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SHW461. TRAIL V tej disciplini se ocenjuje nastop konja in izvedba premaganih
ovir, s poudarkom na obnašanju, odzivnosti konja in kvaliteti gibov. Bolje se odrežejo konji, ki premagujejo ovire s stilom in relativno hitro, v kolikor korektnost
izvedbe zaradi tega ne trpi. Zaželeno in pohvaljeno je delo konj, ki sami pokažejo
zanimanje za premagovanje ovir, so sposobni sami najti svojo pot čez postavljen
poligon, ko to ovire dovoljujejo in se voljno odzivajo na jezdečeve namige pri težjih
ovirah.
SHW462. Proga, ki bo uporabljena, mora biti objavljena najmanj eno uro pred napovedanim začetkom tekmovanja.
Primer proge za trail:
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SHW463. TOČKOVANJE (TRAIL) Ocene so od 0 do neskončnosti, pri čemer je
70 povprečna ocena. Vsaka ovira oz. prehod le-te se oceni s posebnimi točkami,
te pa se na koncu prištejejo ali odštejejo omenjenemu povprečju 70 točk. Ocene
so v razponu od + 1 ½ do – 1 ½ in sicer pomeni -1 ½ ekstremno slabo, -1 zelo
slabo, - ½ slabo, 0 korektno, + ½ dobro, +1 zelo dobro, +1 ½ odlično. Te ocene se
dodeljujejo neodvisno od kazenskih točk.
SHW463.

Točkuje se po naslednjih pravilih:

SHW463.1

½ (pol ) kazenske točke

• Vsak dotik hloda, stožca, rože ali kakršnega koli dela ovire.
SHW463.2

1 (ena) kazenska točka

• vsak ugriz ali udarec ali če konj stopi na kavaleto, stožec, rožo ali kakršen
koli sestavni del ovire;
• nepravilen hod ali prehod iz hoda v koraku ali kasu dve sekvenci hoda ali
manj;
• če stopi konj z obema nogama (prvima ali zadnjima) v prostor, predviden
za eno nogo (npr. med kavaletama) v koraku ali kasu;
• preskok preko ali ne-vstopanje v zahtevan prostor;
• če konj nepravilno galopira čez motke in pri tem namesto z obema
nogama med kavaleti stopi z eno preko le-te;
• nepravo število sekvenc korakov, če je vnaprej določeno.
SHW463.3

3 (tri) kazenske točke

• nepravilen hod ali če se konj zmoti v hodu – korak, kas - v več kot dveh
korakih;
• če ne galopira na pravo nogo ali pade iz galopa (razen če popravlja
nepravo vodilno nogo);
• če konj prevrne dvignjeno kavaleto, stožec, sod, rožo, oviro, oziroma
poruši oviro;
• padec ali skok iz mosta ali vodnega korita z eno nogo, potem ko je konj že
bil z vsemi štirimi v/na oviri;
• če konj z eno nogo stopi, pade ali skoči iz meja ovire (npr. odstopanje med
kavaletami, obrat 360 v okvirju, side pass), ko je že stopil v oviro;
• če konj zgreši ali se izogne kavaleti, ki je del ovire, z eno nogo.
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SHW463.4

5 (pet) kazenskih točk

• če tekmovalcu iz rok pade dežni plašč ali podobna stvar, ki bi jo moral
prenesti do druge ovire;
• prvo ali drugo zaporedno zavračanje, zastajanje ali izogibanje ovire zaradi
strahu ali z umikanjem ritensko;
• če tekmovalec spusti vrata (trdna ali vrv);
• uporaba katerekoli roke za ustrahovanje konja;
• padec ali skok iz mosta ali vodnega korita z več kot eno nogo, potem ko je
konj že bil z vsemi štirimi v/na oviri;
• če konj z več kot eno nogo stopi, pade ali skoči iz meja ovire (npr. odstopanje med kavaletami, obrat 360 v okvirju, side pass), ko je že stopil v
oviro;
• če konj zgreši ali se izogne motki, ki je del ovire, z več kot eno nogo;
• očitna odpoved poslušnosti konja (vključno z ritanjem, brcanjem, vzpenjanjem, udarjanjem);
• držanje tekmovalca za sedlo, s katerokoli roko;
SHW463.5 diskvalifikacija – 0 točk
• uporaba dveh rok (razen pri Snaffle bit ali Hackamore razredih, kjer je
uporaba obeh rok predpisana), ali menjava roke, ki drži vajeti - razen takrat,
ko je zaradi premagovanja ovire to potrebno, kot je poudarjeno v SHW305.5;
• uporaba romala drugače kot je predpisano v WESTERN OPREMI
• izvajanje ovir nepravilno ali v drugačnem zaporedju kot je predpisano;
• če se sploh ne poskuša premagati ovire;zamuda, zastoj zaradi
neustrezne, neurejene, opreme, ki »odpove« med tekmovanjem;
• pretirano ali ponavljajoče dotikanje konja na vratu, da zniža glavo;
vstopanje ali izstopanje iz ovire z nepravilne strani ali smeri;
• premagovanje ovire iz nepravilne smeri, vključno s preveč (več kot ¼ )
obrata;
• če se jezdi izven okvirjev (markerjev) tekmovališča – arene ali površin
proge;
• tretje zaporedno zavračanje, zastajanje ali izogibanje ovire zaradi strahu
ali z umikanjem ritensko;
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• če se sploh ne prikaže zahtevanega hoda med ovirami, kot je določeno;
• če se ne sledi pravilni poti potovanja med ovirami; pretirano šolanje,
vlečenje,
• obračanje ali odstopanje kjerkoli na tekmovališču;
SHW463.6 napake, ki se pripetijo na poti med ovirami, točkovane glede na težo,
resnost napake:
• nošenje glave previsoko;
• nošenje glave prenizko(vrh ušesa pod linijo vihra;)
• preveliko upogibanje oz. natezanje vratu pri nošenju glave, tako da je nos
neprestano za vertikalo;
• pretirano iztegovanje nosu;
• pretirano odpiranje ust.
SHW465. TRAIL PROGA Pri postavljanju proge je treba misliti na to, da se konj
ne bo počutil ujet ali bo izpadel zaradi pretežke ovire. Vse ovire morajo biti postavljene varno in trdno, da ne povzročijo nesreče. Če je proga zahtevna, mora biti
za rookie trail postavljena lažja oblika. Razdalje med ovirami morajo biti prilagojene
konju, njegovi normalni dolžini korakov. Da lahko sodnik oceni prikaz normalnega
kasa tako potrebuje vsaj 9 metrov in za galop 15 metrov.
SHW465.1 Če se proga oz. ovira premakne, poruši, se mora popraviti preden
nastopi drug tekmovalec. Proga se lahko med nastopom popravi le, če dotična
ovira ni uporabljena v nadaljevanju nastopa.
SHW465.2 Sodnik mora prehoditi tekmovališče in njegova pravica in dolžnost
je, da ga spremeni, če smatra da je to potrebno. Sodnik lahko popravi, spremeni
ali odstrani katerokoli oviro, za katero meni, da ni varna ali je nepremostljiva. Če
kadarkoli med tekmo sodnik domneva, da ovira ni varna, jo je treba popraviti ali
odstraniti iz tekmovališča. Če se je ne da popraviti, nekaj tekmovalcev pa jo je
že premagalo, se jim odštejejo točke, ki so jim bile dodeljene (pri tej oviri).
SHW464.7 Faults which will be cause for disqualification that occur on the line
of travel between obstacles, except in Rookie/Level 1 amateur or Rookie/Level
1 youth classes which shall be faults scored according to severity, include (1)
head carried too low (tip of ear below the withers consistently); (2) over-flexing
or straining neck in head carriage so the nose is carried behind the vertical consistently.
SHW465.3 Uporabljenih mora biti vsaj šest ovir, tri morajo biti iz seznama obveznih, vsaj tri preostale pa iz seznama izbirnih ovir.
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SHW466. OBVEZNE OVIRE (TRAIL)
SHW466.1 Odpiranje, prehod, zapiranje vrat (izguba kontrole se kaznuje).
Uporabiti je treba vrata, ki ne ogrožajo konja ali jezdeca. Če imajo vrata plastično, kovinsko ali leseno podporno prečko (spodaj), mora tekmovalec skoznje
v gibanju naprej.
SHW466.2 Ježa čez najmanj štiri kavalete Lahko so postavljene ravno, uvito,
cik-cak ali dvignjeno. Razmik med kavaletami je določen glede na hod. V razredu rookie kavalete ne smejo biti dvignjene pri prehodu v kasu ali galopu.
Dvignjeni elementi morajo biti čvrsto postavljeni v podstavke, da se ne kotalijo
oz. premikajo. Višina se meri od tal do vrha motke. Predpisani razmiki so
SHW466.2.1 40-60 cm pri koraku, ovira je lahko dvignjena 30 cm, pri čemer
mora biti razmik 55 cm.
SHW466.2.2 Kas – 90-105 cm, dvignjeno največ 20 cm.
SHW466.2.3 Galop – 1,8-2,1 metra, dvignjeno največ 20 cm.
SHW466.3 Ovira, ki se premaguje ritensko. Omejena na 70 cm širine, če je
dvignjena, na 75 cm. Od tekmovalcev se ne sme zahtevati, da bi pri premagovanju ovire ritensko stopali čez fiksno oviro kot je lesen hlod ali kovinska palica.
SHW466.3.1 Nazaj skozi in okoli vsaj treh markerjev.
SHW466.3.2 Nazaj skozi L, V, U, ravno ali podobno oblikovano oviro, ki ne
sme biti dvignjena več kot 60 cm.
SHW467. IZBIRNE OVIRE (TRAIL) izbirne ovire vključujejo, a niso omejene na:
SHW467.1 Vodni prehod (jarek ali mali ribnik). Ne sme biti iz kovine ali drugega
spolzkega materiala.
SHW467.2 Vijugaste ovire v koraku in kasu. Razdalja minimalno 1,8 metra pri
kasu.
SHW467.3 Prenašanje predmeta iz enega konca tekmovališča na drugi.
(Uporabljajo se lahko samo predmeti, ki bi se dejansko lahko uporabljali pri terenskem jahanju.).
SHW467.4 Ježa preko lesenega mostu. (Predlagana minimalna širina je 90 cm
in dolžina cca 1.8 metra.) Most mora biti čvrst, varen in se prehaja samo v koraku.
SHW467.5 Oblačenje in slačenje dežnega plašča.
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SHW467.6 Jemanje in vračanje stvari v poštni nabiralnik.
SHW467.7 Side pass – hoja postrani (kavaleta je lahko dvignjena max 30 cm).
SHW467.8 Ovira, sestavljena iz 4 hlodov ali kavalet (1,5 do 2,1 m dolgih), postavljenih v kvadrat. Vsak tekmovalec prijezdi v kvadrat kot je določeno. Ko so
vse štiri noge v kvadratu, jezdec izvede predpisan obrat in zapusti kvadrat na
določenem mestu.
SHW467.9 Kakršnakoli druga varna in premagljiva ovira, za katero se lahko v
razumnih mejah pričakuje, da se pojavlja na terenskih ježah in jo sodnik odobri.
SHW467.10 Kombinacija dveh ali več navedenih ovir je sprejemljiva.
SHW468. NESPREJEMLJIVE OVIRE (TRAIL)
• gume
• živali
• skrivališča
• PVC cevi
• razjahanje
• skoki
• zibajoči ali premikajoči most
• škatla z vodo, ki vsebuje plavajoče ali premikajoče se predmete
• ogenj/plameni, suhi led, gasilni aparat
• hlodi ali kavalete, ki so dvignjeni, a ne pravilno učvrščeni, tako da se kotalijo
• »Ground tie« - vezanje konja na tla

AQHA ~ SIQHA © 2019

46

SHW480. REINING Reining je tekmovalna disciplina, katere namen je prikazati
atletsko sposobnost „ranch type“ konja v omejenem prostoru tekmovališča.
Pravila za reining so zapisana v posebni skripti za reining in so usklajena z NRHA,
AQHA in KZS pravili. Predpisani vzorci so zbrani v posebni datoteki.
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POGODBA O ORGANIZIRANJU TEKMOVANJA ZA DRŽAVNO
PRVENSTVO SIQHA 2019
sklenjena med:
Slovenskim združenjem quarter konja (v nadaljevanju SIQHA), ki ga zastopa Zdenko Zobavnik, predsednik
in organizaotrjem
________________________________________________________________________

SIQHA – IZJAVA O ODGOVORNOSTI ZA VARNOST
SIQHA ne prevzema odgovornosti za varnost udeležencev na tekmovanjih in spremljajočih
dogajanjih, ki se odvijajo po AQHA/SIQHA pravilih. Odgovornost za varnost udeležencev
leži na organizatorju. Organizator se prijavi za odobritev tekmovanja za »DP SIQHA«
prostovoljno ter se strinja, da bo tekmovanje izvedel v skladu z AQHA/SIQHA pravili, ki so
oblikovana tako, da promovirajo pravično tekmovanje. Organizatorjev prevzem odgovornosti za varnost je pogoj, da SIQHA izda soglasje oziroma mu odobri organizacijo tekmovanja za »DP SIQHA«. Skrb za varnost je dolžnost vseh, a SIQHA ne prevzema odgovornosti.
Vse zabeležene oz. prijavljene kršitve tekmovalnega pravilnika, zaznane nepravilnosti
ipd. se prijavijo disciplinski komisiji SIQHA. Ta jih obravnava in ukrepa skladno z disciplinskim pravilnikom SIQHA.
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TRR pri Nova KBM d.d.: 0420 2000 0648 285
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I. PREDLAGANA INFRASTRUKTURA ZA ORGANIZACIJO TEKMOVANJA ZA DP SIQHA
Maneža: cca 20 m x 50 m enakomerne, utrjene podlage; priporočeno cca 10 cm mivke na
utrjeni podlagi.
Dodatno:
• prostor za ogrevanje konj, priporočeno cca 20 m x 20 m;
• organizator zagotovi varne in humane priveze za tekmovalce, ki ne želijo najeti boksa;
• organizator je tekmovalcem dolžan ponuditi in zagotoviti primerno število boksov.
Tekmovalci morajo bokse rezervirati ob prijavi na tekmovanje, 7 (sedem) dni pred datumom tekmovanja. Cena najema boksa na koledarski dan ne sme presegati 20€ in
vključuje osnovno oskrbo (nastilj, voda, seno). V primeru, da tekmovalec boksa ne
rezervira pravočasno, mu ga organizator ni dolžan zagotoviti. V primeru, da organizator tekmovalcu kljub pravočasni rezervaciji boksa ne zagotovi, mu je dolžan povrniti
stroške za prihod na tekmo.
II. ORGANIZACIJSKI POGOJI
V letu 2019 bomo organizirali 5 tekem+ 1 dvodnevno SIQHA. V primeru, da bo interesa za
organizacijo več, bodo imeli prednost organizatorji, ki so tekmovanja organizirali v preteklih
letih. Datum tekme določi organizator. Želja je, da se sezona čim bolj razpotegne od maja
do oktobra. V kolikor pride do prekrivanja datumov, imajo prednost za izbiro datuma organizatorji, ki že tradicionalno uporabljajo določen datum.
V primeru, da tekma odpade in jo organizator ne mora ali ne želi organizirati,nadomestno
tekmo v prvem možnem terminu organizira SIQHA.
Organizator je dolžan pravočasno poslati vse potrebne informacije oz. razpis za tekmovanje
za DP SIQHA; najkasneje 14 dni pred napovedanim tekmovanjem. Najava vsebuje datum,
uro, discipline, kategorije, višine štartnin,ceno boksev, razpisane nagrade,imeni dveh
pomočnikov, ter ime sodnika. Podatke pošlje na info@siqha.si. Vzorce za tekmovalne discipline bomo zbrali že pred sezono. Če organizator želi vzorce pripraviti sam, jih mora oddati
do 31.1.2019. Prijave za tekmovanje zbira SIQHA elektronsko, rok za prijavo na tekmovanje
je dva koledarska dneva pred tekmo do polnoči. Podatki o prijavljenih tekmovalcih so organizatorju na voljo en dan pred tekmo zjutraj.
Prepozna prijava je sicer možna, se pa zaračuna dodatnih 20€ v enkratnem znesku.
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Organizator ob izdaji številke tekmovalcu zagotavlja, da so pogoji za nastop izpolnjeni in
obveznosti poravnane. Tehnična ekipa SIQHA na tekmovanju zagotavlja spremljanje prijavljenih disciplin, pripravo štartnih list in obdelavo rezultatov, organizator pa priskrbi osebo,
ki pobira štartnine in najemnino za bokse.
Organizator za sojenje najame AQHA sodnika ali uglednega AQHA Professional
Horsemana ali OEPS (AT) licenciranega inštruktorja/sodnika, če je kvalificiran za sojenje
vseh disciplin, ki so v DP SIQHA.
Organizator v dogovoru s sodnikom in delegatom SIQHA pred začetkom tekmovanja izvrši
preizkus znanja za vse nove tekmovalce/tekmovalce, ki nastopajo prvič v karieri – ne glede
na to, ali so ali niso člani SIQHA. Namen preizkusa znanja je ocenitev znanja jahača in
njegove sposobnosti obvladovanja konja. Obrazec za preizkus je priloga te pogodbe.
Organizator dovoli razobešanje reklamnih panojev SIQHA in sponzorjev SIQHA na tekmovališču.
III. ŠTARTNINE IN TAKSE
Štartnine na tekmovanjih za DP SIQHA ne smejo presegati:
• 10 € v kategorijah YOUTH ter Reining L in Western Pleasure
• 20 € v ostalih kategorijah za DP
Sodniška taksa ne sme presegati 5 € po prijavi in se ne zaračunava v kategorijah YOUTH,
ter v poskusnih kategorijah Reining L in Western Pleasure.
Organizator lahko razpiše nagradni sklad po osebni presoji.
IV. DOSTAVA PODATKOV
Rezultate tekmovanj (seznami tekmovalcev ter ocenjevalni listi – »score sheets«) zbira
tehnična ekipa SIQHA ter poskrbi za objavo le teh na SIQHA internetni strani v tednu po
tekmovanju.
V. SOUDELEŽBA SIQHA
SIQHA pošlje na vsako tekmovanje za DP SIQHA delegata (SIQHA stewarda) iz združenja,
ki organizatorju pomaga pri komunikaciji s sodnikom, tekmovalci, napovedovalcem in
spremlja dogajanje od začetka do zaključka tekmovalnega dne. Delegat nudi logistično
pomoč, ne fizične, zato mora organizator zagotoviti vsaj dve osebi za postavljanje in
pospravljanje tekmovališča ter pripravo podlage v maneži.
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SIQHA lahko ponudi tudi najem ozvočenja za kar se je potrebno dogovoriti vsaj 7(sedem)
dni pred tekmo.
SIQHA za najboljše tekmovalce za DP SIQHA prispeva rozete, za prva tri mesta v vsaki
disciplini in kategoriji, ki je razpisana v Pravilniku za western tekmovanja pod okriljem SIQHA
2019. Rozete se podelijo samo tekmovalcem, ki tekmujejo za DP SIQHA, ne pa tudi ostalim,
ki tekmujejo, pa ne izpolnjujejo pogojev za DP (tekmujejo za pokal organizatorja). SIQHA
organizatorju priporoča, da za ostale tekmovalce, ki tekmujejo za pokal organizatorja, sam
pripravi rozete oz. priznanja. V kolikor rozet oz. priznanj ne more zagotoviti, o tem obvesti
delegata SIQHA vsaj 7 (sedem) dni pred tekmo in bo za diplome poskrbel SIQHA.
Ob koncu sezone SIQHA poleg nagrad za tekmovalce, ki tekmujejo za DP SIQHA podeli
nagrade in priznanja tudi tekmovalcem, ki ne tekmujejo za DP SIQHA (tekmujejo za pokal
organizatorja.) Ti pokali se po dogovoru z organizatorji v letu 2016 financirajo iz sredstev, ki
jih je SIQHA sicer namenjala kot prispevek za organizacijo tekem.
Rozete SIQHA ni dovoljeno uporabljati za morebitne kategorije izven DP SIQHA.
SIQHA zahteva tako od organizatorja kot tudi od tekmovalcev strogo upoštevanje kodeksa
obnašanja in določil pravilnika za western tekmovanja pod okriljem SIQHA 2019 in ravnanje
po priporočilih iz paketa za organizacijo tekem za DP SIQHA. Nepoznavanje pravil glede
dovoljene in nedovoljene opreme, zaščite živali, prepovedanega obnašanja ter tekmovalnih
pravil organizatorja/tekmovalca ne reši pred odgovornostjo (neznanje ni opravičilo)!
Organizator je tehničnemu osebju in delegatom SIQHA dolžan v času namenjenem za kosilo
zagotoviti obrok preko tekmovalnega dne pa osvežilne napitke (voda, sok…).
SIQHA organizatorju priporoča, da v prijavnico za tekmovanje vključi klavzulo o nastopanju
na lastno odgovornost.
Za SIQHA:

Organizator:

____________________________

______________________________
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Organizator:
Zadeva:

IZJAVA O SEZNANJENOSTI S POGOJI UDELEŽBE

(ime in priimek udeleženca)

Seznanjen/a sem z naslednjimi pogoji udeležbe in sodelovanja ter jih v celoti sprejemam:
1.

Udeležba je prostovoljna in na lastno odgovornost. Skrb za varnost je dolžnost vseh prisotnih. SIQHA in organizator ne prevzemata odgovornosti za varnost udeležencev in konj.

2.

Za udeležence, mlajše od 18 let, mora izjavo podpisati starš ali skrbnik.

3.

Uporaba varnostne opreme (želva, čelada) je obvezna za udeležence, mlajše od 18 let; za
ostale udeležence je čelada priporočena.

4.

V času dogodka velja za aktivne udeležence popolna prepoved uživanja alkohola.

5.

Konja mora spremljati veljaven ID z veljavnim IAK izvidom in zavarovanje glede odgovornosti
proti tretji osebi. V kolikor konj ni zavarovan, udeleženec s podpisom jamčim za poravnavo
morebitne nastale škode.

6.

Udeležba z žrebcem je dovoljena za udeležence nad 18 let. V kolikor izvajalec (sodnik, delegat SIQHA, organizator, predavatelj, inštruktor ipd.) oceni, da žrebec predstavlja nevarnost
za ostale udeležence, ga IMA PRAVICO TAKOJ ODSLOVITI iz prizorišča.

7.

Organizator zagotavlja, da bo poskrbel za optimalne varnostne pogoje prizorišča.

8.

S podpisom te prijavnice potrjujem, da ne bom od organizatorja zahteval nikakršne odškodnine v primeru poškodbe, ki bi nastala kot posledica mojega ravnanja ali ravnanja druge
osebe oz. konja na delavnici.

HUMANO RAVNANJE Z ŽIVALMI
Z vsakim konjem se mora vedno in povsod ravnati humano, dostojanstveno, s spoštovanjem
in sočutjem. Nehumano ravnanje s konjem ali katero koli drugo živali na prizorišču je izrecno
prepovedano! Po presoji lahko izvajalec udeležencu prepove uporabo določene opreme oz.
zahteva zamenjavo, oz. odslovi udeleženca, če ne spoštuje zahteve. Pristojnost in dolžnost
izvajalca je poučevati, opozarjati, prepoznati in ustaviti zlorabo ter v skrajnem primeru odsloviti udeleženca zaradi zlorabljanja konja.
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SIQHA – IZJAVA O ODGOVORNOSTI ZA VARNOST
SIQHA ne prevzema odgovornosti za varnost udeležencev na tekmovanjih in spremljajočih
dogajanjih, ki se odvijajo po AQHA/SIQHA pravilih. Odgovornost za varnost udeležencev
leži na organizatorju. Organizator se prijavi za odobritev tekmovanja za »DP SIQHA«
prostovoljno ter se strinja, da bo tekmovanje izvedel v skladu z AQHA/SIQHA pravili, ki so
oblikovana tako, da promovirajo pravično tekmovanje. Organizatorjev prevzem odgovornosti za varnost je pogoj, da SIQHA izda soglasje oziroma mu odobri organizacijo tekmovanja za »DP SIQHA«. Skrb za varnost je dolžnost vseh, a SIQHA ne prevzema odgovornosti.
Vse zabeležene oz. prijavljene kršitve tekmovalnega pravilnika, zaznane nepravilnosti
ipd. se prijavijo disciplinski komisiji SIQHA. Ta jih obravnava in ukrepa skladno z disciplinskim pravilnikom SIQHA.

tiskano ime in priimek, podpis, datum

podpis starša ali skrbnika

Slovensko združenje quarter konja - Slovenian Quarter Horse Association
Pisarna/Office: Sp.Lipnica 36b, SI-4246 Kamna Gorica, Slovenija
E-pošta/e-mail: info@siqha.si
Matična št.: 1144863000 Davčna št.: 17124484
TRR pri Nova KBM d.d.: 0420 2000 0648 285
www.siqha.si

IZJAVA O STATUSU “AMATEUR”
SAMO ZA NASTOPANJE V KATEGORIJI
AMATEUR NA TEKMAH ZA DP SIQHA
Izjavo o statusu “AMATEUR” podpišejo tekmovalci, ki želijo tekmovati pod pogoji, veljavnimi
na tekmovanjih za DP SIQHA.
Za pridobitev in ohranjanje statusa “AMATEUR” mora oseba spoštovati in se ravnati po
AQHA in SIQHA pravilih, ki veljajo za ta status, in so navedeni v AQHA Official Handbook
of Rules & Regulations.
Pred podpisom izjave pozorno preberite pravila in se prepričajte, da izpolnjujete pogoje za
status “AMATEUR”. Vaša vloga bo postala aktivna z dnem, ko jo potrdi strokovni svet SIQHA za tekmovanja.
S podpisom izjave o statusu »AMATEUR« potrjujete, da so spodnje navedbe točne!
V času treh let pred oddajo vloge NISEM:
•

nastopal, sodil, treniral ali pomagal pri treningu konja (ne glede ali je registriran
ameriški quarter konj ali ne) za nagrado in/ali plačilo in/ali honorar in/ali kakršno koli
povračilo;

•

inštruiral drugo osebo pri ježi, vožnji, treningu ali tekmovanju s konjem za nagrado
in/ali plačilo in/ali honorar in/ali kakršno koli povračilo;

•

imel mandata kot sodnik na konjeniških prireditvah za katero koli organizacijo,
vključno a ne omejeno z AQHA ali katero koli drugo konjeniško organizacijo.

Ime in priimek: _____________________________
Podpis: ___________________________________
Datum: ___________________________________
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IZJAVA O NAJEMU KONJA
SAMO ZA NASTOPANJE V KATEGORIJI AMATEUR NA TEKMAH ZA DP SIQHA

IME KONJA

AQHA, APHA, ApHC številka certifikata

Zgoraj navedenega konja dajem v najem:

IME IN PRIIMEK LASTNIKA

SIQHA ČLANSKA ŠTEVILKA

naslov, telefonska številka, e-pošta

Z zgoraj navedenim konjem bom tekmoval:

IME IN PRIIMEK NAJEMNIKA

SIQHA ČLANSKA ŠTEVILKA

naslov, telefonska številka, e-pošta

ČAS NAJEMA (MINIMALNO ENA TEKMOVALNA SEZONA)
ZAČETEK NAJEMA:

KONEC NAJEMA:

S podpisom izjavljava, da sva seznanjena z aktivnim Pravilnikom za western tekmovanja
pod okriljem SIQHA. Razumeva, da SIQHA priznava sočasno samo en najem za tega konja.
Razumeva, da v času najema konja sme z njim za DP SIQHA tekmovati samo najemnik in
njegovi ožji družinski člani. Najemnikov trener s tem konjem lahko tekmuje v kategoriji Open.
Razumeva, da ta najem velja samo za tekmovanja za DP SIQHA in najemniku ne daje nikakršnih pravic na rejskem področju, najemnik nima pravice podpisovati kakršne koli AQHA
dokumentacije, povezane z zadevnim konjem.

PODPIS LASTNIKA/NAJEMODAJALCA

PODPIS TEKMOVALCA/NAJEMNIKA
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PREIZKUS ZNANJA ZA NOVE JAHAČE za pridobitev osnovne western licence:
Jezdec mora konja osedlati in mu nadeti uzdo in brzdo (izjema: mladi tekmovalci do 14
let).Jezdec prikaže zajahanje in razjahanje konja ter pravilno držo telesa in rok. Jezdec in
konj morata prikazati tranzicije/prehode med hodi navzgor in navzdol (iz počasnejših v
hitrejše in obratno), ustavljanje, pivot/obrat na prvih nogah in pivot/obrat na zadnjih nogah
ter odstopanje/back. Vse navedeno je treba prikazati v primerni hitrosti, kontrolirano in pripravljeno.
Rider must saddle and bridle a horse (exception: young riders up to 14 years). Rider mounts,
dismounts and shows correct body and hand position. Rider and horse must demonstrate
upward and downward transitions, stop, turn on the forehand, turn on the haunches and
back. All mentioned must be done in appropriate speed, controlled and prepared.
Datum preizkusa: _____________________________________
Ime in priimek sodnika: _________________________________
Delegat SIQHA:_______________________________________

Ime in priimek jahača // name of the rider
Ime konja // name of the horse
Preizkus opravil // passed

Da/Yes

Ne/No
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Delegat:________________________ Sodnik /Judge: ________________________

PREDLOG ~

VPRAŠANJE~

PRITOŽBA~

KOMENTAR*

Zadeva:
Vsebina:

Moj predlog, ideja, vizija, rešitev (obvezno – razen pri vprašanju):

Odgovorite mi:

osebno na moj naslov

javno na strani www.siqha.si (označite ustrezno)

Ime in primek:
Telefon:
Naslov
Eektronski naslov (obvezno):
*Upravni odbor SIQHA bo preučil vsak prejet predlog, pritožbo ali komentar, ki bo imel izpolnjene vse rubrike,
ter vam nanj tudi odgovoril.
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Show Manager in SIQHA delegat/Steward
1. na prireditvi predstavljata avtoriteto, ki uveljavlja vsa pravila, ki se nanašajo na tekmovanje ter iz tega tekmovanja lahko izločita katerega koli konja ali tekmovalca, pred
ali med samim tekmovanjem;
2. sta prisotna na prizorišču od začetka do zaključka tekmovanja. Če Show Manager iz
kakršnega koli razloga ne more opravljati izključno te funkcije, pisno sporoči na SIQHA svojega namestnika. Le-ta mora poznati pravila tekmovanja;
3. sta odgovorna za humano ravnanje s konji na celotnem prizorišču (maneža, ogrevalni
prostor, okolica, ...); sprejemata pisne ali ustne pritožbe tekmovalcev, trenerjev, lastnikov, AQHA in SIQHA članov glede nehumanega, krutega, neprimernega ravnanja
s konji, kot tudi ostale pritožbe glede na dogajanje na tekmovanju; v primeru ustne
pritožbe skupaj s pritožiteljem izpolnijo obrazec (mora biti v pisni obliki na voljo pri
show sekretarju )
4. takoj po prejetju pritožbe raziščeta incident ter sestavita poročilo za SIQHA; potrudite
se v dogajanje vključiti tudi sodnika; v primeru ustnega ali pisnega opozorila le-to
navedete tudi v poročilu za SIQHA.
Vaša ozaveščenost in dosledno sprovajanje smernic glede nehumanega ravnanja s konji
predstavlja prvo linijo »obrambe« in odgovorne organizacije prireditve. S tem, ko na vsakem
koraku izkazujemo, da je dobrobit konj naša prva skrb, dvigujemo nivo prireditev ter ugled
tako organizatorja kot tudi SIQHA.
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KAJ SE PRIČAKUJE OD SIQHA DELEGATA/STEWARDA?
SIQHA pravočasno (teden dni pred napovedano prireditvijo) organizatorju sporoči ime in
kontaktne podatke delegata, da se organizator lahko nanj obrne že prej z vprašanji.
SIQHA delegat/Steward na prireditev prispe urejen in pravočasno, vsaj eno uro pred
začetkom, ter ostane do zaključka tekmovanja.
SIQHA delegat/Steward ob prihodu preveri pripravljenost prizorišča ter osebja (urejenost
prizorišča, varnost, reklamni panoji, rozete, prijavnice, obrazci).
SIQHA delegat/Steward mora poznati pravila tekmovanja in tudi smernice za humano ravnanje s konji.
Mora biti samostojen, zbran in pozoren na celotno dogajanje ter pripravljen priskočiti na
pomoč organizatorju, če zazna morebitne težave.
Skupaj z organizatorjem / Show Managerjem
1. na prireditvi predstavlja avtoriteto, ki uveljavlja vsa pravila, ki se nanašajo na tekmovanje ter
iz tega tekmovanja lahko izloči katerega koli konja ali tekmovalca, pred ali med samim tekmovanjem;
2. sta odgovorna za humano ravnanje s konji na celotnem prizorišču (maneža, ogrevalni prostor, okolica, ...);
3. sprejemata pisne ali ustne pritožbe tekmovalcev, trenerjev, lastnikov, AQHA in SIQHA članov
glede nehumanega, krutega, neprimernega ravnanja s konji, kot tudi ostale pritožbe glede
na dogajanje na tekmovanju; v primeru ustne pritožbe skupaj s pritožiteljem izpolnijo obrazec
(mora biti v pisni obliki na voljo pri show sekretarju ) takoj po prejetju pritožbe raziščeta incident ter sestavita poročilo za SIQHA; potrudite se v dogajanje vključiti tudi sodnika; v primeru
ustnega ali pisnega opozorila le-to navedete tudi v poročilu za SIQHA.

Ob sodelovanju z organizatorjem/show managerjem pa je njegova dolžnost tudi opozarjati
in odsloviti tekmovalce zaradi obnašanja do konja. Takšni trenutki niso prijetni, a če je zadeva neizogibna, je treba odreagirati TAKOJ, MIRNO in TAKTIČNO.
Obveščaj in pouči tekmovalce, lastnike, gledalce.
Prepoznaj in ustavi zlorabo konj – nemudoma!
Kaznuj odgovorno osebo oz. jo odstrani iz prizorišča!
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NEHUMANI POSTOPKI
Definiranje postopkov, za katere se pri AQHA in SQHA sodi, da so nehumani.
Nehumano ravnanje s konjem (ni pomembno, če je registriran pri AQHA) ali katero
koli drugo živaljo na prizorišču prireditve je izrecno prepovedano!
Po AQHA standardu, ki se ga jemlje kot merilo za postopanje ali ravnanje okoli konj se kot
nedovoljeno ravnanje šteje vse, kar razumna oseba, informirana, izobražena in izkušena na
področju splošno sprejemljivega konjeniškega treninga/tekmovanj/veterine sprejema/dojema kot kruto, kot zlorabo ali nehumano ravnanje.
Z vsakim ameriškim quarter konjem se mora vedno in povsod ravnati humano, dostojanstveno, s spoštovanjem in sočutjem.
Definicija zlorabe: Zloraba je ponavljajoče se dejanje/delovanje, ki konju povzroča
očiten stres ali nelagodje.
Dobrobit živali je moralno vprašanje, ne znanstveno. Zavedati se moramo, da družba odloča
o tem, kaj je sprejemljivo, ne glede na to, kaj pravi stroka. Povedano drugače, ljudje se
odzivajo čustveno, zato je na javnih prireditvah treba biti previden in taktičen. Niso vsa
dejanja zloraba, vendar pa moramo razumeti, da gledalci lahko na to gledajo povsem drugače. V povezavi z mediji lahko povsem nedolžen dogodek poprime katastrofalne posledice,
če ga mediji tako predstavijo.
Vprašati se moramo, ali so naša tekmovanja prijetna za oko (nepoučenega) gledalca? Koliko potencialnih strank je odšlo brez besed, ker so prišli na tekmovanje, opazili ravnanje s
konji, ki jim ni bilo všeč in so preprosto odšli – za vedno?! Če želimo dvigniti nivo (ker vedno
je prostora za izboljšanje), moramo težiti k temu, da so vsi kakorkoli »vpleteni« v dogajanje
dobro informirani glede pravil in predpisov ter dobre prakse ravnanja s konji. Le tako lahko
obiskovalcem vljudno ponudimo hitre, točne, korektne, prijazne informacije
Dan tekmovanja ni čas za šolanje konja, to se dela doma. Konj naj bi prišel na tekmo pripravljen. Pred tekmovanjem se ga le ogreva, zato je popolnoma nepotrebno na primer pretirano spinanje (več kot 8 spinov v eno stran) ipd. Ravno tako ni nobene potrebe, da se pred
tekmovanjem pri ogrevanju uporablja oprema, drugačna od tiste, s katero bo konj nastopal.
V ogrevalnem prostoru moramo biti še posebej pozorni na uporabo opreme, ki se je ne sme
uporabljati na sami tekmi oziroma oprema, ki na splošno ni dovoljena!
Seznanite se s Pravilniko za organiziranje tekmovanj pod okriljem SIQHA, predvsem
z delom o kršitvah!
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PRIPOROČEN URNIK ZA TEKMOVALNI DAN
V nadaljevanju je urnik, ki se je v tekmovalni sezoni 2013 pokazal za konceptualno dobro zasnovanega in je omogočal tekoče dogajanje skozi cel tekmovalni dan, zato ga priporočamo tudi za 2019!
Priporočen razpored tekem prek celega tekmovalnega dneva:
Štartnina

Sodniška taksa

1. Walk and trot

10

/

2. Youth Horsemanship

10

/

3. Youth Reining

10

/

4. Reining L

10

/

5. Rookie Reining

20

5

6. Green level Reining (le če tekma
šteje za prvenstvo KZS)

20

5

7. Youth Ranch riding

10

/

8. Rookie Ranch Riding

20

5

9. Amateur Ranch riding

20

5

10. Ranch riding Open

20

5

11. Youth Trail

10

/

12. Rookie Trail

20

5

13. Amateur Trail

20

5

14. Trail Open

20

5

15. Amateur Reining

20

5

16. Pleasure Open

10

/

17. Rookie Horsemanship

20

5

18. Amateur Horsemanship

20

5

19. Horsemanship Open

20

5

20. Reining open

20

5

KOSILO

V youth in poskusnih kategorijah se sodniška taksa ne zaračuna.
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©SIQHA. Preverite na www.siqha.si ali imate najnovejšo verzijo paketa!
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