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„ДРЕСУРНА НЕДЕЉА НА ХИПОДРОМУ 2013.године“
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
ЈП „ХиподромБеоград“ (у даљем тексту Организатор) кроз Дресурну недељу на Хиподрому
(у даљем тексту Дресурна недеља) жели да промовише спортски рад коњичких клубова у
дресурном спорту кроз све уз расне категорије такмичара (деца, јуниори и сениори), као и
рад са младим такмичарским коњима.
1. Такмичења ће се одржавати према Правилнику о организацији и извођењу
такмичења у дресурном јахању, Дисциплинског правилника, Правилника о добробити
коња, које је издао Савез за Коњички Спорт Србије за Олимпијске и ФЕИ дисциплине
коњичког спорта, „ФЕИ кодексом“ о добробити коња, који је прописао ФЕИ и
Правилника о допинг контроли – АДАС-а.
2. Право наступа имају само регистровани такмичари уз достављено лекарско
уверење из Завода за медицину спорта (члан17. став 3 Закона о Спорту; „Служ.Гл.
РС“, бр.24/11 и 99/11 и Правилник о утврђивању здравствене способности спортиста
„Служ. Гл. РС“, бр. 15/2012.) и такмичарски коњи у СКСС-ОФД за 2013.г.
Свим коњима који учествују у такмичењима у организацији ЈП“Хиподром Београд“,
мора бити утврђена здравствена способност за такмичење од стране доктора
ветеринарске медицине (чл.163 Закона о спорту, „Службени гласник РС“,
бр.24/2011).
3.

Право учешћа имају и страни држављани и за њих су одговорне њихове
националне федерације. Сваки власник грла дужан је да пре првог уписа грла у
Дресурну утакмицу попуни Анкетни лист у Секретаријату ЈП“Хиподром Београд“.

4. Сви коњи морају имати комплетну ветеринарску документацију у складу са законима
Р. Србије и спортским правилима.
5. Дресурна недеља је организвана кроз три (3) такмичарска дана са по две (2)
утакмице по дану.
6. Такмичари и коњи без икаквих ограничења за категорије могу учествовати у свим
утакмицама.
7. Један такмичар по једној утакмици може јахати максимално два коња.
8. Један коњ може наступати максимално два пута у току такмичарског дана и то на
два различита нивоа (утакмице), осим уколико једног коња јашу два детета, када
један исти коњ може стартовати два пута у истој утакмици.
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9. Утакмица ће се одржати ако је уписано и потврђено најмање 5 коња. Ревијалне
утакмице се могу одржавати и са мањим бројем такмичара и то данима када се
одржавају утакмице предвиђене овереним пропозицијама.
10. У утакмицама у којима су предвиђене новчане награде, уколико стартује 4 грла биће
исплаћене 3 награде, уколико стартује мање од 4 грла биће додељене само почасне
награде за ту утакмицу.
11. Такмичење „Дресурна недеља“ је бодовно такмичење и бодује се према Правилнику
о рангирању успешности у Дресурном јахању за укупан пласман такмичара,
такмичарских коња, тренера, клубова на крају године.
12. У свим утакмицама победник је такмичар који је остварио највећи проценат на
основу освојених поена у тесту (утакмици). Проценат се множи са коефицијентом
(табела 1.) на основу категорије јахача у утакмици у којој наступа . (другопласирани
је онај такмичар са следећим највишим процентом итд.)
13. Делегирање стручних лица за утакмице у дресурном јахању обавља Савез за
коњички спорт Србије олимпијске и ФЕИ дисциплине.
14. Коефициенти по старосној категорији јахача за утакмице у којима се такмиче
Табела бр.1
Утакмица

Деца

Јуниори

Сениори

I

1.10

1.05

1.00

II

1.05

1.05

1.00

15. У случају једнакости процената у утакмици, највише “колективне оцене” ће одлучити
о бољем пласману. У случају и њихове једнакости ови такмичари равноправно деле
пласман и награде. Почасне награде се деле бацањем новчића.
16. У случају да у утакмици има мање од три старта такмичари ће бити оцењени, али
неће бити извршено проглашење за ту утакмицу.
17. Организатор обезбеђује награде за три (3) првопласирана такмичара у свакој
утакмици кроз сва три такмичарска дана, на начин приказан у табели бр.2
18. Уписнина за II утакмицу 600,00 динара
19. Организатор трка може забранити учешће у дресурној недељи грлу чији сопственик
није измирио своје обавезе према организатору трка и према СКСС-ОФД. Исто тако
организатор трка може забранити јахање и обављање тренерских дужности оним
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јахачима и тренерима који нису измирили своје обавезе према организатору трка и
према СКСС-ОФД.
20. Организатор може тражити повлачење издатих тренерских, јахачких, власничких и
осталих лиценци, свима који не поштују Правилник о кућном реду „ЈП Хиподром
Београд“.
21. ЈП Хиподром Београд задржава право да сва дуговања физичких и правних лица
према ЈП Хиподром Београд одбије од награда освојених на такмичењима у
организацији ЈП Хиподром Београд уз сагласност власника.
22. Све утакмице се одржавају на терену Београдског хиподрома по сатници коју одреди
организатор (у случају измене датума и времена појединачног такмичарског дана сви
ће бити благовремено обавештени).
23. Пријављивање коња и такмичара за сваки такмичарски дан посебно се обавља до 5
дана пре одржавања такмичења (понедељком најкасније до 14.00 часова пријава,
уторком до 12.00 потврда уписа за недељу) секретаријату Хиподрома Београд на еmail: galop@hipodrombeograd.rs. у писаној форми, уз обавезу свих власника да
претходно попуне анкетни лист.
24. Организатор задржава право измене и допуне Пропозиција и датума за сваки
такмичарски дан уз могућност додавања утакмица од посебног значаја и новчаних
награда уз сагласност СКСС-ОФД и КСБ.

Посебан део распоред тестова
Табела бр.2
Такмичење

Датум

I дан

14.04.2013.

I I дан

01.06.2013.

I I I дан

22.09.2013.

Награде:

I утакмица

I I утакмица

Children Team Competition

Junior Team Competition

(Edition 2003, revision 2009)

(Edition 2009)

Children Individual Competition
(Edition 2003, revision 2009)

Junior Individual Competition

Dressage Test – Elementary

Dressage Test – Medium

FEI World Dressage Challenge 2011

FEI World Dressage Challenge 2011

Почасне за три првопласирана
Такмичара

(Edition 2009)

Новчане(РСД):
I место 8000,00
I I место 6000,00
I I I место 4000,00
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Напомена: Новчане награде су изражене у бруто износу и важе за сваки такмичарски дан, како је
приказано у табели бр.2: за сваку прву утакмицу почасне, а за сваку другу утакмицу новчане.

КОДЕКС ОБЛАЧЕЊА И ПОНАШАЊА
Кодекс облачења и понашања за лица која на било који начин учествују у дресурним
утакмицама и такмичењима у организацији ЈП”Хиподром Београд”.
1. Ова правила односе се на : власнике, тренере, јахаче, шталске момке, водиче коња,
судије, руководство трка, и сва остала службена и остала лица, ангажована на
такмичарском дану.
2. У падоку, паркуру и победничком падоку (у даљем тексту падоцима) сва лица морају
бити прописно обучена: није дозвољен улаз у кратким панталонама, без мајице или
кошуље, у купаћим костимима у папучама или боси.
3. У падоцима је забрањено пушење, уношење јела и пића, као и увођење кућних
љубимаца.
4. Водичи коња морају носити дуге панталоне, или сукње дужине до или преко колена,
мајице или кошуље без голих леђа и провокативних натписа, било које врсте. У
сваком тренутку морају се понашати пристојно и достојанствено и у складу са
законом о добробити животиња.
5. Забрањене су све врсте неспортског, насилничког, претећег понашања, као и псовке,
ружне и увредљиве речи.
6. Забрањена је свака врста понашања која по мишљењу организатора такмичења
угрожава: интегритет, добру репутацију, безбедност, без обзира да ли је такво
понашање у складу или не са горе наведеним и већ постојећим правилницима.
7. У зависности од тежине горе неведених прекршаја организатор ће изрицати новчане
и/или казне суспензије у распону од 1000 - 50.000 динара односно односно 7 дана –
1 године. Казне ће изрицати комисија организатора трка и уплаћиваће се на рачун
организатора. Организатор задржава право да лица кажњена новчаном казном, која
казну не уплате у датом року, суспендује из било којег програма организатора.
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