Савез за коњички спорт Србије за олимпијске и ФЕИ
дисциплине
Одбор за вожњу запрега

ОРИЈЕНТАЦИОНА ПИТАЊА ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗА ТАКМИЧАРСКЕ ЛИЦЕНЦЕ
ВОЗАЧА ЗАПРЕГА
*ДЕЦА*
1.
2.
3.
4.

Узрасна категорија такмичара дете је од колико до колико година старости? (Члан 10 )
Сувозач/ ментор за узрасну категорију дете возач мора бити ко? (Члан 10.)
Такмичарски коњ је сваки коњ који је регистрован где? Који поседује шта? (члан11.)
Колико година морају бити стари коњи да би наступили на такмичењима у вожњи запрега?
(члан 12.)
5. Ко комуницира у име такмичара са судијама и осталим лицима на такмичењу? (чалн 46.)
6. Да ли такмичар једног клуба може стартовати са такмичарским коњима другог клуба? (члан
57.)
7. Како се такмичари пријављују на такмичење? (члан 58.)
8. Да ли такмичар који није уписан /пријављен на адекватан начин може да стартује? (члан 58.)
9. Да ли у коначан поредак могу бити укључени такмичари који су искључени,
дисквалификовани, одустали или повучени из утакмице? (члан 68.)
10. Одећа возача за утакмице у вожњи прецизности? (члан 75.)
11. Одећа сувозача за утакмице у вожњи прецизности? (члан 75.)
12. Додатна опрема одећа за возаче и сувозаче млађе од 18 године? (члан 75.)
13. Да ли возач мора да држи бич у руци? Да ли возач мора да носи бич у руци приликом уласка
у арену? Да ли сувозач може да дода резервни бич возачу? ( члан 76.)
14. Која се возила користе у такмичарској карегорији вожња прецизности? (члан 82.)
15. Колика је прописана минимална ширина задњег трага дресурних возила (фијакера) у
такмичарским категоријама двопрег вожња прецизности? Који је прописани број сувозача по
такмичарској категорији? (члан 83.)
16. Да ли на возилу када су коњи потпуно упрегнути са возачем мора бити и сувозач? (члан 88.)
17. Да ли сувозач сме да држи кајасе док је запрега у покрету? (члан 91.)
18. Од којих елемената се састоји капија у дисциплини прецизности (вожњи кроз чуњеве)? ( члан
118.)
19. Који је максималан број постављених капија у категорији деце возача који може бити
постављен у паркуру? (члан 117.)
20. Ко има право да разгледа паркур у дисциплини прецизности и како треба да буде одевен том
приликом? (члан 118. 7.)
21. Која је прописана брзина за вожњу у категоријама двопрег –деца возачи? ( члан 119.)
22. Да ли такмичар треба да прође кроз старт пре него што прође кроз прву капију и кроз циљ
након што заврши вожњу ? (члан 120.)
23. У кружић упиши број који представља обележени део опреме :
1.кајас
2.жвала
3.преконосни кајиш
4.чеони кајиш
5.наочаре (блинкерс)
6.рудни кајиш
7.леђњак
8.пршњак
9.штранга

10.подрепњак
11.звона
12.камашне

24. Како се назива део опреме коња који чине: леђњак, пршњак, подрепњак, штранге…?
Како се назива део опреме коња који чине жвала, преконосни кајиш, чеони кајиш,
наочаре…?

