
HRVATSKI KONJIČKI SAVEZ 
ODBOR ZA DALJINSKO JAHANJE 

PREDSJEDNIK ODBORA 

 

ZAPISNIK SA SJEDNICE ODBORA ZA DALJINSKO JAHANJE 

Datum održavanja: 16.11.2016. 

Mjesto održavanja: Prostorije HKS-a, Zagreb 

Prisutni: 

- Boško Milivojević, predjednik; 
- Antonio Posavac, član; 
- Josip Trogrlić, član; 
- Gordan Šebalj, član; 
- Alen Babić, član. 

 
 
Ostali prisutni: 
 

- Zrinka Bilen, KK AS Klinča Sela; 
- Bojan Lipovac, KK Magušar; 
- Branko Kovačić, KK Husar; 
- Milan Jurković, KK Soko. 

 

Dnevni red : 

1. Usvajanje zapisnika sa prošle sjednice Odbora; 
2. Izviješće TD sa 3. kola Hrvatskog kupa (Bjelovar); 
3. Izviješće TD sa državnog prvenstva za mlade konje; 
4. Izviješće sa Balkanskog prvenstva na Kukavici; 
5. Izmjene i dopune aneksa i naputaka pravilnika daljinskog jahanja; 
6. Prijedlog kalendara za 2017. godinu; 
7. Razno. 

 
G. Milivojevic pozdravio je sve prisutne i otvorio sastanak. Sjednica je započela u 17:00h 

 

AD_1 
Zapisnik sa prethodne sjednice Odbora od 08.06.2016. jednoglasno je usvojen uz prihvaćanje 
primjedbe g. Lipovca da se iz točke 3. (AD_3) zapisnika izbriše riječ “stvarnošću” koja je navedena kao 
dio njegove cjelovite izjave. 
 

AD_2 
Članovi odbora redom iznose kritike na organizaciju 3. kola Hrvatskog kupa, ističući kontinuirano lošu 
organizaciju, nedostatak vode, kvalitetu vode, označavanje staze najlon vrećicama, neosiguravanje 
cestovnih prijelaza prilikom prijelaza natjecateljskih parova preko magistralne ceste, uz višestruko 
ponavljanje kako ne smijemo čekati da se nešto dogodi, da neko nastrada, pa da tek onda poduzmemo 
nešto.  
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Predsjednik odbora podsjeća kako je formirano i povjerenstvo u sastavu Šebalj, Posavac i Kramarić koje 
je obišlo KK Bjelovar i u razgovoru s organizatorom (gđom. Budimir, predsjednicom kluba) skrenulo 
pozornost na nedostatke, te mogućnost organizacije natjecanja na prostorima SRC Kukavica. Tada je 
gđa. Budimir otklonila mogućnost organizacije natjecanja na prostoru SRC Kukavica i obavezala se 
ukloniti nedostatke. 
G. Jurković navodi kako uslijed loše situacije prošle godine, ove godine nije niti želio doći na natjecanje 
u Bjelovaru, te da ne smijemo čekati da neko strada pa da ipak odbor nešto poduzme. 
Na rečeno se nadovezuju i ostali članovi odbora uz ponavljanje istog te navode kako se nešto mora 
poduzeti već prilikom rasprave o kalendaru natjecanja za 2017. godinu. 
 
AD_3 
Predsjednik odbora obrazlaže probleme koji su nastali nedolaskom g. Darka Rupčića koji je bio službeno 
postavljen kao TD na državnom prvenstvu za mlade konje. G. Rupčić nije se javio niti netom prije 
natjecanja, za vrijeme natjecanja niti poslije natjecanja kako bi pojasnio što se desilo ili najavio svoju 
spriječenost. Dva dana uoči natjecanja isti je izjavio da dolazi i da nema problema. 
 
G. Kovačić pojašnjava problematiku kojoj su bili izloženi nedolaskom g. Rupčića, te kako su izmijenili 
uloge službenog osoblja u zadnji tren, te kako je sve u konačnici bilo odrađeno po pravilima. 
Tijekom natjecanja neko je 4-5 oznaka premjestio kako bi naveo natjecatelje da krenu u pogrešnom 
smjeru što je i uspjelo, te je izazvalo gubitak vremena, gubljenje natjecatelja na stazi i opravdanu 
ljutnju. 
 
G. Trogrlić navodi kako je on nažalost bio službeno odsutan za vrijeme samog natjecanja, te je svjestan 
kako su pripreme staze bile aljkavo odrađene, te da ukoliko odbor smatra kako KSBBŽ ne treba više 
organizirati to natjecanje, prihvatit će i takvu odluku. 
 
Odbor zaključuje kako cijeli slučaj g. Rupčića treba prepustiti na postupanje odboru sudaca, jer je 
navedeni prvenstveno regionalni sudac, te je kao takav bio i postavljen za tehničkog delegata, 
pogotovo obzirom da odbor za daljinsko jahanje nema mogućnosti postupanja u takvim slučajevima, a 
ukazuje se potreba za postupanjem kako se takve stvari ne bi više događale. 
 
AD_4 
Predsjednik odbora izvijestio je o organizaciji BP na Kukavici, te o komentarima gostiju, natjecatelja i 
službenog osoblja. Nažalost do dana nismo dobili izviješće tehničkog delegata za BP, no čim bude 
dostupno biti će podijeljeno sa članovima odbora. 
 
G. Trogrlić također izvještava o tehničkim aspektima organizacije i uspješnoj provedbi cjelokupnog 
projekta. 
 
Predsjednik odbora navodi kako je za potrebe organizacije BP do sada utrošeno 120.000,00 kuna 
sredstava Saveza obzirom da je HOO ukinuo sva sredstva namijenjena organizaciji BP. 
 
AD_5 
Predsjednik odbora je prezentirao trenutne promjene i zahvata u naputcima, te je otvorio raspravu o 
definiranju udaljenostima (duljinama staza) za DP. Dogovoreno je da će do slijedeće sjednice članovi 
odbora definirati prijedloge utrka i duljina staza za DP.  
 
Također, g. Milivojević navodi da treba razmisliti kod duljine staza i uzeti u obzir mogućnost natjecanja 
za DP i bodovanja za CC, no da svakako treba uzeti u obzir ravnopravnost natjecatelja po kategorijama. 
 
Branko Kovačić se zalaže da se DP i dalje održava zajedno sa jednim od kola CC što ostali članovi odbora 
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odobravaju. 
Milan Jurković predlaže da se u DP uvede duljina staze od 60km. 
 
Odbor nakon rasprave usvaja izmjenu naputaka za točku G.22.2.4. Pravilnika DJ – Pravila ponašanja 
prilikom pregleda konja, koja se odnosi na nemirne konje i dovođenje na pregled pod puno oglavinom 
i sa žvalom, te sada ista glasi: “Konji koji pokazuju nemir, koje je teško mirno držati prilikom pregleda 
ili su neodgojeni mora se na pregled dovoditi pod punom oglavinom sa žvalom. Ukoliko takav konj 
pristupi pregledu bez oglavine i žvale, biti će vraćen po navedenu opremu, te će vrijeme koje je 
zaustavljeno prilikom prijave pregleda nastaviti teći sve do ponovne prijave pregleda sa punom 
glavinom i žvalom, a do ukupnog vremena od 20 minuta.” Cilj ove mjere je da se umjesto isključenja 
nemirnog konja kojeg nije moguće pregledati, natjecatelju da još jedna prilika za pregled konja i 
nastavak natjecanja. 
 
G. Lipovac podsjetio je na najavljene izmjene međunarodnog pravilnika DJ. Predsjednik odbora je 
odgovorio kako je načelno upoznat sa izmjenama, no o tome ćemo moći raspravljati tek kada se dovrši 
rasprava na FEI razini i izmjene budu usvojene s njihove strane. 
 
AD_6 
Predsjednik odbora otvorio je raspravu o kalendaru natjecanja za 2017. godinu nakon što je prisutnima 
podijelio kopije prijedloga kalendara, te pojasnio trenutne izmjene i dopune. KK Osijek se naknadno 
prijavio za održavanje još jednog kola CC, KK Vinija je tražila izmjene datuma prva tri kola CC radi 
njihovog mogućeg nastupa na međunarodnim natjecanjima u Šamorinu, KK Đurđevački graničari su 
tražili promjenu datuma radi Uskrsa. 
 
Bojan Lipovac i Zrinka Bilen uspoređuju prijedlog kalendara domaćih natjecanja sa datumima 
međunarodnih nastupa za kvalifikacije i međunarodna prvenstva, tražeći mogućnosti prilagodbe 
datuma domaćih natjecanja. 
 
Predsjednik odbora naglašava kako ne smijemo miješati dvije sasvim odvojene stvari: međunarodna 
natjecanja i domaća natjecanja nisu u istom rangu važnosti. Međunarodni program natjecanja i 
kvalifikacija su isključivo privatna stvar svakog pojedinca, a reprezentacija ima izbornika, direktora i 
svoj program rada, te sastanci reprezentacije nemaju utjecaja na rad odbora DJ koji planira natjecanja 
na nacionalnoj razini, te se odbor neće voditi istim niti raspravljati o njemu. Također, naše DP je 
natjecanje najvišeg ranga na nacionalnoj razini i tu ne smije biti kompromisa. 
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Odbor prorađuje točku po točku u kalendaru, te je u konačnici dogovoren slijedeći prijedlog kalendara 
koji će se prezentirati na slijedećoj sjednici IO HKSa: 
 

R.BR. DATUM NAZIV KLUB 

1. 31.03.-01.04.2017 1. kolo kupa RH KK OSIJEK 

2. 21.-22.04.2017. 2. kolo kupa RH KK ĐURĐEVAČKI GRANIČARI, 
ĐURĐEVAC 

3. 12.-13.05.2017. 3. kolo kupa RH KK SOKO, PAZIN 

4. 16.-17.06.2017. 4. kolo kupa RH KK VINIA, BJELOVAR 

5. 21.-22.07.2017. Prvenstvo RH za mlade konje KK ZLATNA POTKOVA, KK 
BJELOVAR, KK ZRINSKI 
TOPOLOVAC) 

6. 11.-12.08.2017. 5. kolo kupa RH KK APEIRON, ZAGREB 
(BRATINA) 

7. 15.-16.09.2017. 6. kolo CC i prvenstvo RH KK RAMARIN, GARČIN 

8. 20.-21.10.2017. 7. kolo kupa RH i CEI 1* i 2* KK KADENCA, ZAGREB (BUZET) 

 
G. Lipovac traži da se DP prebaci u neki drugi, raniji termin, na što g. Posavac objašnjava da u svim 
sportovima DP ima posebno mjesto jer je to vrhunac spremnosti i kondicije, te da iz tih razloga DP 
nikako ne može biti u ranijoj fazi sezone. Odbor se s tim složio, te prihvatio objašnjenje g. Posavca. 
 
Nastavno na točku 2. Dnevnog reda, te raspravu vođenu pod AD_2, odbor je zauzeo jedinstveni stav 
kako se ove godine, a obzirom da su se KK Bjelovar i KK Soko javili za organizaciju utrke u istom terminu, 
organizacija trećeg kola CC dodjeljuje KK Soko iz Pazina. 
Udovoljeno je zahtjevu KK VInija za promjenom datuma organizacije 4. Kola CC koji oni organiziraju, no 
ostali datumi se ne mogu mijenjati, obzirom na obaveze organizatora prema pokroviteljima i 
sponzorima natjecanja. Za mentore pri organizaciji utrke KK Vinija dodijeljeni su gospoda Branko 
Kovačić i Mladen Brezić. 
Organizaciju natjecanja KK Apeiron će provesti uz mentorstvo g. Milana Jurkovića. 
Odbor je također prihvatio zahtjev za organizaciju još jednog kola CC od strane KK Osijek te je radi 
opasnosti od komaraca odlučio ponuditi organizatoru datume kako je gore navedeno. 
Također, odbor nudi organizaciju i jednog kola CC konjičkom klubu Ramarin uz organizaciju DP. 
KK Kadenca će uz finale CC organizirati i FEI utrku CEI 1* i CEI 2** 
 
AD_7 
Predsjednik odbora obavijestio je odbor da podnosi ostavku na mjesto šefa ekipe reprezentacije, te da 
će na slijedećoj sjednici IO HKSa na tu dužnost predložiti g. Bojana Lipovca. 
 
Također je predsjednik obavijestio odbor da će obzirom kako postoji jedno upražnjeno mjesto u 
odboru nakon ostavke Marina Samardžića još u lipnju, na slijedećoj sjednici IO HKSa predložiti gospođu 
Silviju Vlahović za člana odbora. 
 
G. Trogrlić traži da se uzme u obzir i sastavi prijedlog HKSu za uniformnost oznaka na stazi, traka za 
označavanje, strelica, materijala za označavanje…, kako bi sve imali jednoobrazno i spremno za sva 
natjecanja. Navodi i kako su Hrvatske šume tražile da se urede i standardiziraju sve staze za natjecanja 
pri HKSu, županijama, MUPa, šumarijama, te da ih po RH bude 5-10, te da se na njima uhodano 
održavaju natjecanja. 
 
  

http://r.br/
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G. Jurković iznosi kako su cijene smještaja na natjecanju u Buzetu bile previsoke, te kako se natjecatelji 
iz KK Soko nisu mogli prijaviti na natjecanje zbog previsokih troškova, jer su troškovi bili veći nego da 
su išli na natjecanje u Bjelovar.  
 
G. Milivojević pojašnjava ukupne troškove i uvjete koji su postavljeni pred klub za organizaciju 
natjecanje, bez namjere da se opravdava za bilo što, već činjenično stanje na terenu je bilo da Grad 
Buzet kao EU grad sporta ima svoje norme kojih se treba pridržavati, a jedna od tih je smještaj ljudi koji 
ne može biti po šatorima bilo gdje već mora biti u okviru raspoloživih kapaciteta, kampova, hotela, 
apartmana, a isto je vrijedilo i za smještaj konja. Nadalje, takvu utrku nije moguće organizirati bez 
najma montažnih štala koje sa prijevozom koštaju 3.100,00 Eura bez PDVa. KK Kadenca je odlučila 
samostalno iz vlastitih sredstava pokriti troškove prijevoza koji iznose 700,00 Eura i subvencionirati 
boksarine sa po 13 Eura po boksu, što je u konačnici iznosilo 250,00kn po boksu. U cijenu je kako je 
bilo navedeno i u propozicijama bilo uključeno, slama, sijeno, voda i čišćenje gnoja. 
 
G. Jurković navodi kako je to njemu sve jasno i da je to u redu, međutim, na svim prijašnjim 
natjecanjima konji su nakon pregleda smjeli ići nazad u svoje domaće štale (koji su blizu) te se vraćati 
u jutro na start. 
 
G. Milivojević navodi kako je to još jedna od trajnih pogrešaka koje se kontinuirano provlače na skoro 
svim natjecanjima “da se ne bi zamjerali” no Pravilnik je jasan po tom pitanju, te svako udaljavanje sa 
područja natjecanja gdje konj mora nakon pregleda biti pod stalnim nadzorom, rezultira isključivanjem 
sa natjecanja (G.2.8.3. / 801.8.3.) . Nadalje, obaveza je organizatora omogućiti svim natjecateljima da 
se natječu pod istim uvjetima, a također ne smije se zaboraviti i na dobrobit konja, te mogući nadzor 
veterinarske inspekcije. 
 
Zrinka Bilen izjavljuje kako nije moguće da kvalifikacije u RH budu skuplje nego odlazak na inozemna 
natjecanja. 
 
G. Šebalj navodi kako ima primjedbu na međuljudske odnose unutar discipline koji su kod pojedinaca 
krajnje nekorektni. Nedopustivo je da jedan dan nekoga na natjecanju ljubimo, onda iza leđa radimo 
klanove i smještamo toj osobi, nazivamo telefonima i pozivamo na bojkot utrke, te da je to jako ružno 
i primitivno. Tko ima šta reći neka dođe pa neka se izjasni u lice pred svima, a ne da ti se u lice smješkaju, 
a iza leđa spuštaju “kajle”. 
 
G. Kovačić načinje temu disciplinske komisije, te poziva g. Trogrlića da izvijesti o novostima u radu DK. 
 
G. Trogrlić navodi kako je on sad izabran za predsjednika DK, a da nije ovlašten komentirati postupke 
u tijeku, a pogotovo prije odluke IO. 
 
Predsjednik zaključuje sjednicu odbora. 
 
Sjednica završava u 1930 
 
Sastavio: Boško Milivojević 

 


