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I.  SPLOŠNI POGOJI, CENIK 
 
FEE100. SPLOŠNI POGOJI za poslovanje z AQHA! 
FEE100.1 Plačilo mora biti izvedeno v času procesiranja storitve. Sprejemajo se samo plačila v 
valuti USD (ameriških dolarjih)(preko bančnih nakazil in plačil s karticami; gotovine v kuverti 
NE pošiljajte). 
 Poštni naslov: 
AMERICAN QUARTER HORSE ASSOCIATION 
P.O. BOX 200 
AMARILLO 
TEXAS 79168 
USA 
FEE100.2 Upravičenost do znižanega zneska podaljšane članarine velja, če se članstvo obnovi v 
30 dneh od izteka veljavnosti. 
FEE100.3 S plačilom članstva v AQHA posameznik potrdi, da je njegovo članstvo v AQHA 
prostovoljno in se strinja, da ga obvezujejo določbe in pogoji, navedeni v tem pravilniku.  
FEE100.4 Nadgradnja članstva v AQHA je možna za AQHYA člane, ki jim je potekla pravica do 
mladinske članarine. Prošnja za nadgradnjo mora biti narejena pred 30. junijem v letu po tem, 
ko je mladinski član bil star 19 let. 
FEE100.5 Zneske registracije določa dejanska starost konja v trenutku, ko vloga pride na 
vložišče AQHA, kar je razvidno iz odtisnjenega prejemnega datuma. PRIMER: za žrebe, rojeno 
15. februarja, je zadnji dan za uveljavljanje najnižjega zneska registracije 15. september – in 
takrat mora biti vloga na AQHA (ne šele odposlana na AQHA). 
FEE100.6 Hitra usluga (rush/special handling service) je na voljo za določene transakcije in 
omogoča hitro procesiranje dokumentov, v roku 2 – 4 delovnih dni. Hitro uslugo je potrebno 
dodatno plačati in na kuverti jasno navesti Special Handling Service Requested. Ta usluga NE 
vključuje vračilo dokumentov »čez noč«. 



4 

 

©Vascer Quarter Horses 2017-2018 
 

FEE100.7 Za obsežne in zapletene posle lahko AQHA zaračuna dodaten čas, ki so ga zaposleni 
porabili za dokončanje posla, minimalen znesek je 100 $ na uro.  AQHA vas bo o tem 
predhodno obvestilo.  
 
 

FEE101. NAPREDOVANJE IZ APPENDIX REGISTRA 

  ČLAN NEČLAN  

kastrat $25  $80  

kobila  $50  $105 

žrebec $100  $155 

FEE102. ASSOCIATION OF PROFESSIONAL HORSEMEN 

  ČLAN NEČLAN  

letna članarina $50  N/A 

36-mesečna članarina $120  N/A  

FEE104. CERTIFIKAT – DVOJNIK, POPRAVLJEN ALI ZAMENJAN 

  ČLAN NEČLAN  

popravljen certifikat  $15  $15  

dvojnik certifikata $50  $105  

zamenjava certifikata $25  $80  

sprememba imena (konja, če je dovoljena) $100  $155  

rezervacija konjevega imena $75  $130  

Re-registracija  $50  $105 

  

FEE108. GENETSKO TESTIRANJE 

  ČLAN NEČLAN  

DNA kit za neregistrirano žrebe  $40  $95  

DNA kit za registriranega konja  $50  $105  

posmrtno testiranje  $300  $355 
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HYPP kit (ločeno od panel testa)  $40  $95 

Disease Panel Test za genetske okvare/bolezni 
(HYPP, GBED, HERDA, PSSM1, MH) 

$100  $155 

Disease Panel in DNA  $120 $175 

FEE110. NAJEMI 

  ČLAN NEČLAN  

najem živali za rejo $100  $155  

Showing (tekmovalni) najem za amateur  $100  $165  

Showing (tekmovalni) najem  za youth  $100  $120  

nadomestni certifikat najema  $10  $65 

FEE111. ČLANARINA     

  ČLAN NEČLAN  

AQHA life $1250  N/A  

AQHA 12 mesecev  $55 N/A 

AQHA 36 mesecev  $140  N/A 

12 mesečna nadgradnja  v Amateur  $10  N/A  

36 mesečna nadgradnja v Amateur $30 N/A  

Amateur 12 mesecev $65  N/A 

Amateur 36 mesecev  $170  N/A 

AQHYA 12 mesecev $20 N/A 

AQHYA 36 mesecev  $50 N/A 

AQHYA life $100 N/A  

AQHYA life nadgradnja v AQHA life  $1150 N/A  

 
FEE112. REGISTRACIJA  

  ČLAN NEČLAN  

od žrebitve do napolnjenega 7. meseca starosti $40  $95  
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od 8. do napolnjenega 12. meseca starosti  $75  $130 

od 13.  do napolnjenega 24. meseca starosti  $170  $225  

od 25. do napolnjenega 36. meseca starosti $325  $380 

od 37. do napolnjenega  48. meseca starosti  $435  $490 

po napolnjenem 48. mesecu starosti $550  $605  

 
FEE113. STALLION BREEDING REPORT ~ PRIJAVA PRIPUSTA 

  ČLAN NEČLAN  

Pripustni list za žrebca $50  $105 

Dodatno za vsako pripuščeno kobilo $6 $12  

Zamudnina, ki se dodatno prišteje k pripustnem listu  $30  $30  

Fotokopija pripustnega lista  $5  $5  

 
ČLAN NEČLAN  

FEE116. TRANSFER  $20 $75  

 
 

 
II. KRŠITVE,  NEHUMANO, NEDOVOLJENO, NEŠPORTNO OBNAŠANJE 
 
VIO100. Nobena oseba ne sme zavrniti sodelovanja/pomoči AQHA, 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 posel, o katerem bi oseba nekaj vedela. 

VIO101. V podporo izvrševanju dolžnosti se z vsemi AQHA 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 
predstavnika, AQHA odobrenega sodnika ali katerega koli drugega uradnega predstavnika na 
AQHA odobrenem dogodku. 
VIO103. Kateri koli član je lahko suspendiran in se mu odrečejo AQHA privilegiji, in kateremu 
koli nečlanu se lahko odrečejo AQHA privilegiji. O tem odloča AQHA Executive Vice President. 
Če ne pošlje poročila ali odgovora, katerega od njega zahteva AQHA 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 – članu ali nečlanu. Ko stopi suspenz v veljavo, se podatki 
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suspendirane osebe (ime, priimek, naslov) ter opis kršitve, objavijo v AQHJ in/ali uradni spletni 
strani AQHA. 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 pravil, ali zavestno pomagati ali sodelovati z osebo ali osebami, ali z 
aktivnim dejanjem ali z neaktivnostjo, da le-to povzroči kršenje AQHA pravil.  
VIO105. Vse informacije, predložene AQHA, ki so osnova za kateri koli ukrep AQHA 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. 
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 za vračilo certifikata o registraciji, pred, po ali med 
postopkom zaslišanja, v katerem se ugotavlja registracija ali pravica do sodelovanja na 
AQHA 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 (vzporedno z disciplinskim ukrepom 
za kršitelja se diskvalificira tudi konj); 
VIO108.8 kadarkoli apliciral kakršno koli substanco, vključno, a ne omejeno na 
barvo, barvilo, lepilo ali lase, z namenom prikriti konjeve naravne oznake (vzporedno 
z disciplinskim ukrepom za kršitelja se diskvalificira tudi konj); 
VIO108.8 kadarkoli apliciral kakršno koli substanco, vključno, a ne omejeno na 
kakršen koli tip barvila, barve, lepila ali las na konjeva pleča, trebuh, bočni strani ali 
glavo (vzporedno z disciplinskim ukrepom za kršitelja (minimalno stopnja 1; glej 
VIO202 spodaj) se diskvalificira tudi konj). 

VIO200. NEHUMANO RAVNANJE. Noben posameznik ne sme z nobenim konjem ravnati 
nehumano. Ta prepoved nehumanega ravnanja velja tako za AQHA člane kot tudi nečlane. 
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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. 

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 odvzeti AQHA privilegiji, lahko je odstranjen iz prireditvenega 
prostora in/ali izključen iz AQHA. 

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. 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 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). 
VIO204.5 Vezanje ali pričvrščevanje kakršnega koli konju neznanega predmeta konju na 
konja, brzdo, oglavnik in/ali sedlo, z namenom desenzitivirati konja  (minimalno 
stopnja 2). 
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). 
 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 Uporabo prepovedane opreme, vključujoč a ne omejujoč se na »lip chain« 
(verižica, ki gre na dlesen, pod konjevo ustnico); »saw tooth« brzde; »hock hobles«;, »tack 
collars«; podbradne paščke z zakovicami ali »tack hackamores«; biči so prepovedani v 
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showmanshipu; »war bridle« oz. uzda, ki ima le vajeti povezane z vrvjo v ustih ali 
kakršne koli podobna oprema; uporaba žice ali popolnoma kovinskega podbradnega 
paščka, ne glede koliko je podložen; žičnatega nosnika; žičnatega ali »tie-downa« iz vrv;, 
»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); oprema iz zavitega pletenega surovega usnja (twisted rawhide) ali vrvi se ene 
sme uporabljati 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; (minimalno stopnja 2);  trebušni pas (belly bands); jahanje z brzdo na vzvod (curb 
bit) brez podbradnega paščka; drsne vajeti pritrjene med ali okoli prvih nog niso 
dovoljene; stranske vajeti (direktna vajet od brzde do podprsnice ali lonžirnega pasu); 
pretirano tesno zapeta lonžirna uzda in trebušni pas (minimalno stopnja 1) ne bo 
dovoljena na AQHA-odobrenih prireditvah. 
VIO204.14 Uporaba kakršnih koli pripomočkov ali pripravkov, ki omejujejo 
 premikanje ali cirkulacijo repa (minimalno stopnja 3); uporaba kakršnega koli  izdelka ali 
naprave, ki omejuje gibanje konjevega repa je kršitev minimalno stopnje 1. 
VIO204.15 Uporaba kakršne koli substance, vključno, a ne omejeno na kakršen koli tip 
barvila, barve, lepila, las/grive/dlake, s katero bi se prikrivala poškodba, do katere je 
prišlo zaradi namernega ali nenamernega malomarnega ravnanja, prepovedanih tehnik 
treniranja ali prepovedane opreme. Za namene tega pravila se »poškodba« opiše kot 
odprta rana, golo področje in/ali področje, prekrito s krastami (minimalno stopnja 2). 

 VIO204.16 Tekmovanje s konjem, ki deluje topo, oslabelo, letargično, shujšano, 
 onemoglo ali preutrujeno (minimalno stopnja 1). 

VIO204.17 Namerno ali nemarno ravnanje, ki povzroči kakršno koli krvavitev, odprto 
rano in/ali golo področje  -  namerno (minimalno stopnja 3); nenamerno (minimalno 
stopnja 1); za razjasnitev, pojem »nemarno ravnanje« je nezmožnost izvajanja skrbi, ki bi 
jo povprečna preudarna oseba izvajala. Ne glede če je do krvavitve, odprte rane in /ali 
golega področja prišlo namenoma ali nenamenoma, bo konj diskvalificiran. 

 VIO204.18 Pretiran pritisk ali cukanje povodca oglavke ali dovoljene „lip chain“  
 (minimalno stopnja 2). 
 VIO204.19 Kakršnokoli ostalo ravnanje, ki se pristojni osebi zdi neprimerno in 
 nehumano (minimalno stopnja 1). 
VIO205. AQHA 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 članskih ugodnosti, za dobo ne manj kot dve (2) leti od trenutka, ko AQHA 
prejme obvestilo o obsodbi ali sodni zaplembi. Po poteku dvoletnega suspenza lahko 
posameznik spet zaprosi za obnovitev članstva.  
VIO206. AQHA 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 člane, nečlane, razstavljalce, trenerje, lastnike, predstavnike lastnikov, 
gledalce in ostale osebe, ki se nahajajo na prireditvenem prostoru na uradnem AQHA 
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dogodku; in 
VIO220.2 AQHA člane na prireditvenem prostoru AQHA priznanega dogodka; in 
VIO220.3 AQHA člane na prireditvenem prostoru, kjer se odvija AQHA odobrena 
tekma, ne glede če je obnašanje povezano z le-to ali se zgodi med dejanskim potekanjem 
tekme. 

VIO221. Show menedžment (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.  
VIO230. OVIRANJE TEKMOVANJ. Kakršna koli oblika obnašanja, ki ovira tekmovanja na 
AQHA 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. 

VIO231. AQHA član je lahko sankcioniran, suspendiran, denarno kaznovan in/ali izključen iz 
AQHA, nečlanu pa se lahko odrečejo ugodnosti članstva. Nadalje, kršitev tega pravila je osnova 
za AQHA diskvalifikacijo konja(ev), ki jih je na tekmovanje prijavila oseba, sodelujoča v 
naklepu ali načrtu, prepovedanim s tem pravilom. 
VIO232. V podporo AQHA 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 menedžmentu (organizatorju) in nato AQHA 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 AQHA Executive Committee, ravno tako kot oseba ali osebe, ki 
so predlagale naklep ali načrt. 
VIO233. AQHA Stewardi lahko nemudoma izdajo opozorilo ali obvestilo o odstranitvi (iz 
prizorišča) tistim posameznikom, katerih obnašanje krši AQHA pravila in bodo poslali pisno 
poročilo na AQHA, z opisom dejanja. Posamezniki, ki bodo prejeli dve opozorili od AQHA 
Stewarda v roku 12-tih mesecev, so v skladu z AQHA disciplinskimi postopki lahko pozvani na 
zagovor pred AQHA Hearing Committee. Ne glede na to, ali je AQHA Steward prisoten na 
prireditvenem prostoru ali ne, ali če AQHA Steward ukrepa v primeru kršitve ali ne, nič ne 
preprečuje show menedžmentu (organizatorju) ali AQHA, 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 pravila in predpise in se jih tudi lahko disciplinsko 
sankcionira zaradi kršitve AQHA pravil in predpisov, skladno z AQHA 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.  

 
 

 
 
 
 
III. RODOVNIK, REGISTRACIJA 

 
 

REG100. STUD BOOK ~  RODOVNIŠKA KNJIGA  
V uradni rodovniški knjigi American Quarter Horse Association so vpisani konji, katerim so 
certifikati o registraciji izdani na podlagi njegovega porekla. Ti certifikati so vpisani v 
oštevilčenem, »Numbered«,  registru ali pa v »Appendixu«, odvisno od statusa registracije 
očeta in mame zadevnega konja. Pred letom 1962 je AQHA vodilo registre »Numbered«, 
»Permanent«, »Tentative«, »Old Appendix« in »New Appendix«, po tem letu pa obstajata samo 
»Numbered« in »Apendix«. 

REG100.1 Splošne določbe. V času obdelave podatkov se zahteva tudi plačilo storitve. 
Sprejema se samo valuta ameriški dolarj (preko bančnih nakazil in plačil s kartico; 
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gotovine NE POŠILJAJTE). Poštni naslov: AQHA, P.O. BOX 200, Amarillo, Texas 79168, 
USA. www.aqha.com  806-376-4811. 
REG100.2 S plačilom članarine pri AQHA posameznik potrjuje, da je članstvo pri AQHA 
prostovoljno in soglaša, da bo ravnal po vseh pogojih in predpisih, navedenih v tem 
pravilniku, AQHA Official Handbook. 
REG100.3 Zahtevan obrazec mora biti pravilno izpolnjen v celoti in podpisi dostavljeni 
na zahtevo. 

REG101. Razporeditev prepričevalnega bremena za upravičenost do registracije. V vseh 
postopkih, ki zadevajo ali vplivajo na registracijo in evidence AQHA, in v vseh disciplinskih 
postopkih, je breme razrešitve dvomov, kot npr. pravo starševstvo, identifikacija konja ali 
kvalifikacija za registracijo, na prosilcu, lastniku, najemniku, drugem članu ali članih, 
vključenih v zadevo. Odločitev in razsodba ter ukrepi Izvršilnega odbora (= Executive 
Committee) na podlagi vseh dokazov so dokončni in zavezujoči za vse stranke. Zgoraj 
navedena stranka ali stranke nosijo breme prepričevanja in v primeru, da  ne uspe dostaviti 
dokazov, ki zadevajo vprašanja AQHA ali na določenih zaslišanjih razjasniti dvome, se smatra 
za pravilno, da predstavijo dokaze kasneje, na sodišču, če bi želeli sodno revizijo postopkov 
odločitev AQHA.  

REG101.1 Prepričevalno breme.  Obveznost, da se dokaže neutemeljenost nasprotne 
trditve glede registracijskih dejstev s toliko dokazi, sprejemljivimi v skladu z AQHA 
pravili, ki bi v disciplinskem postopku prepričali navadno razumno osebo. 
REG101.2 Testiranje starševstva. Lahko se zahteva gensko testiranje, v skladu z 
odločitvijo Izvršilnega odbora, vključno, a ne omejeno, glede vprašanja pravega 
starševstva ali same identifikacije konjev. Glede na rezultate takega testa in ostale 
razpoložljive informacije lahko Izvršilni odbor odobri popravke v AQHA evidencah, v 
mejah nujnosti ali primernosti. 
REG101.3 Pogojna izdaja. Certifikat, ki potrjuje registracijo, se izda pod naslednjimi 
pogoji, ki bodo natisnjeni la tem certifikatu: »Ta certifikat je izdan na podlagi zaupanja v 
podpisano vlogo, podpisano in potrjeno s strani posameznika, skladno z AQHA pravili; 
in na podlagi jasnih pogojev, da ima AQHA pravico popraviti in/ali preklicati certifikat 
iz razlogov, ki izhajajo iz  pravil in predpisov. 
REG101.4 Registracija potomcev. Z namenom zaščite nedolžne tretje stranke, lastnika 
potomca, ki je rezultat pripusta, opravljenega pred datumom preklica certifikata o 
registraciji enega ali obeh prej upravičeno registriranih staršev, je tak potomec upravičen 
do registracije, vendar se mu prej izdan certifikat prekliče in izdela nov, v katerem so 
predniki preklicani in starši navedeni kot »neznani«. 

REG102. POTEK REGISTRACIJE. Da bi registrirali konja: 
REG102.1 Lastnik ali najemnik kobile, matere zadevnega žrebeta,  ob času žrebitve (v 
času oploditve, če je žrebe rezultat prenosa embrija) je odgovoren za dostavo pravilno 
izpolnjene in podpisane vloge za registracijo (Registration Application) ter izpolnjenega 
in podpisanega certifikat rejca (Breeders Certificate). Ko se za registracijo žrebeta 
uporabi dovolilnica za uporabo zamrznjenega embrija, vlogo za registracijo podpiše 
lastnik dovolilnice, kot lastnik žrebeta v času žrebitve.  
REG102.2  Vsaka vloga za registracijo mora biti popolnoma  izpolnjena in podpisana s 
strani lastnika kobile, matere zadevnega žrebeta, ob času žrebitve (ob času oploditve, če 
je žrebe rezultat prenosa embrija), najemnika kobile (če je najemna pogodba  
evidentirana pri AQHA) ali s strani osebe, pooblaščene za podpis take vrste 
dokumentacije – zastopnika (če je pooblastilo evidentirano pri AQHA), da bo žrebe 
zadovoljevalo pogojem za registracijo. Če se pri registraciji uporabi dovoljenje za 
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uporabo zamrznjenega embrija, vlogo za registracijo podpiše lastnik dovoljenja, kot 
lastnika žrebeta v času žrebitve.  
REG102.3 Če je eden od staršev registriran kot polnokrvnjak (TB), mora biti v AQHA 
dokumentaciji: fotokopija obeh strani rodovnika za polnokrvnjaka, izdana s strani The 
Jockey Club of North America, ali kateregakoli registra polnokrvnjakov, priznanega s 
strani The Jockey Club of North America, iz dokumentacije mora biti razvidno lastništvo 
nad konjem, da se lahko potrebne informacije preverijo. Polnokrvnjaki, ki se uporabljajo 
za razplod po 1. januarju 1997 morajo ustrezati zahtevam iz čl. REG109.8  in AQHA 
lahko zahteva štiri barvne fotografije, na katerih se jasno vidijo vse bele oznake. V 
kolikor je iz naslednjih vlog za registracijo razvidno, da je prišlo do spremembe 
lastništva polnokrvnjaka, je ponovno treba poslati fotokopijo rodovnika (obe/vse strani), 
kjer je vidna sprememba oz. novi lastnik na AQHA. 
REG102.4 Vsak konj bo registriran na ime lastnika (ali najemnika) kobile, matere 
zadevnega žrebeta, ob času žrebitve (če je žrebe rezultat prenosa embrija glej člen 
REG112 in REG113) in ta lastnik ali najemnik (ali zastopnik) mora podpisati vlogo za 
registracijo. Lastnik ali najemnik mora imeti tekoče članstvo ali pa bo obračunan znesek 
usluge za nečlana. 
REG102.5 Ko je iz vloge za registracijo razvidno, da ima konj v postopku registracije 
bele oznake izven predpisanih področij (člen REG109.8), nenavadne, prekomerne bele 
oznake, bel madež ali madeže, se bodo zahtevale fotografije tega konja in lahko bo 
podvržen inšpekciji, da se ugotovi, ali je potrebno preverjanje starševstva pred 
nadaljnjimi postopki registracije. 
REG102.6 Pred samim inšpekcijskim pregledom konja lastnik le-tega plača AQHA $50 
za stroške inšpekcijskega pregleda. Če se pri inšpekcijskem pregledu ugotovi, da so 
konjeve oznake v mejah, opisanih v členu REG109.8 in so dejanske oznake takšne kot so 
označene na vlogi za registracijo in ostalem dokaznem materialu, se plačan znesek 
inšpekcijskega pregleda vrne. 
REG102.7 Če po žrebitvi pride do spremembe lastništva, vsaka taka sprememba zahteva 
pravilno izpolnjen in podpisan prenos lastništva (Transfer Report). 
REG102.8 Starševstvo je potrebno potrditi z genetskim testom preden je žrebe 
registrirano če: 

REG102.8.1 je bil katerikoli od staršev mlajši od dveh let v času oploditve; 
REG102.8.2 je rezultat prenosa embrija/folikla/oplojenega folikla; 
REG102.8.3 je bila kobila oplojena z uporabo ohlajenega semena; 
REG102.8.4 je bila kobila oplojena z uporabo zamrznjenega semena; 
REG102.8.5 je poteklo več kot 48 mesecev od žrebitve do vloge za izdajo 
rodovnika; 
REG102.8.6 je bila kobila izpostavljena več kot enemu žrebcu v roku 30 dni; 
REG102.8.7 ima bele oznake, ki segajo preko meja, določenih v členu REG109.8; 
REG102.8.8 je rojeno na 1. januar 2007 ali pozneje in je potomec žrebca 
Impressive #0767246, kot zahteva člen REG109.3; 
REG102.8.9 ima Izvršilni odbor AQHA upravičen sum glede njegovega porekla. 

REG102.9 Vloga za registracijo za žrebeta, rojena v državi, kjer je AQHA priznala rejsko 
združenje kot svojo mednarodno podružnico, naj bi se obdelala pri tej podružnici in 
poslala na AQHA v odobritev. Pravilno izpolnjena vloga za registracijo, ki jo AQHA 
prejme brez dokazil, da je bila prej obdelana pri mednarodni podružnici, obvezuje 
AQHA, da obvesti priznano mednarodno združenje o prejetju tovrstne vloge in obdelavi 
le-te. Od vložnika naj se ne bi zahtevalo plačilo dodatnih stroškov za izvedbo tovrstnega 
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posla, razen uradnih registracijskih stroškov po ceniku AQHA, in naj se ne bi zahtevalo, 
da je član mednarodnega združenja; vendar pa vložniki, ki niso AQHA člani, plačajo po 
AQHA ceniku za nečlane. 

REG103. IME KONJA. Vsak konj, za katerega se vloži zahtevek za registracijo, mora dobiti ime, 
sprejemljivo za AQHA.  
 REG103.1 Ime ne sme presegati 20 znakov, vključno s črkami, številkami in presledki. 
 REG103.2 Arabske številke so dovoljene kot dodatek, ločene od ostalega imena. 
 REG103.3 Ločila niso dovoljena. 

REG103.4 Ime se lahko ponovno uporabi, če so glede konja, ki je originalno (prvi) nosil 
zadevno ime, izpolnjeni vsi spodaj navedeni pogoji: 
 REG103.4.1 je iz AQHA evidence razvidno, da ni več živ; 
 REG103.4.2 nima doseženih rezultatov na tekmovanjih (dirke ali tekme); 

REG103.4.3 ni prejel nobene AQHA nagrade za posebne dosežke ali nagrade za 
posebne dosežke, ki jo dodeljujejo druga združenja v navezi z AQHA in se 
beležijo pri AQHA kot nagrada; 
REG103.4.4 nima potomcev z doseženimi rezultati na tekmovanjih (dirke ali 
tekme), niti potomcev, ki bi prejeli AQHA nagrado za posebne dosežke ali 
priznanje katerega od drugih združenj v navezi z AQHA, ki se ravno tako 
beležijo pri AQHA kot nagrada; 
REG103.4.5 nima potomca, mlajšega od 10 let. 

REG103.5 Ime se lahko rezervira za obdobje enega leta od trenutka, ko AQHA prejme 
pisno prošnjo za rezervacijo in nepovratno plačilo po ceniku. Če se v tem času ime ne 
uporabi, bo sproščeno brez predhodnega opozorila s strani AQHA, razen če se pred 
iztekom rezervacije prejme ponovna rezervacija po prej navedenem postopku. 

REG104. PRIDOBITEV OŠTEVILČENEGA CERTIFIKATA – RODOVNIKA. Razen v 
primerih, drugače omejenih oziroma v skladu s pravili in predpisi AQHA, se žrebec, kobila, 
kastrat ali sterilizirana kobila lahko registrira v oštevilčenem registru rodovniške knjige če: 

REG104.1 ima očeta, ki je Ameriški quarter konj z oštevilčenim certifikatom, in mater, ki 
je Ameriški quarter konj z oštevilčenim certifikatom. Tak potomec ob registraciji prejme 
številko iz oštevilčenega registra. Pri konjih, rojenih na ali po 1. januarju 1992 bo vsako 
nezaželeno dedno svojstvo ali hiba, splošno priznana kot genetska napaka, navedena v 
členu REG109, navedena na certifikatu o registraciji. 
REG104.2 je bil predhodno zaveden v Appendixu in so se izpolnili naslednji pogoji: (1) 
konj se je kvalificiral v Register of Merit (Register dosežkov, ROM, speed index 100 ali 
več oziroma 10 točk) na AQHA – odobrenih tekmovanjih, ki niso z ničemer omejena 
(mladinski in/ali amater Register of Merit ne šteje za kvalifikacijo konja za 
napredovanje); (2) AQHA je prejelo podpisano izjavo licenciranega veterinarja, da konj 
nima predgriza (glej člen REG109); (3) je AQHA prejelo fotografije konja, iz katerih so 
jasno razvodne bele oznake in (4) če je konj žrebec, mora AQHA prejeti podpisano izjavo 
licenciranega veterinarja, v kateri le-ta potrjuje, da žrebec ni kriptorhid (glej člen 
REG109). Konj s predgrizom, kriptorhid,  HYPP pozitiven ali s prekomernimi belimi 
oznakami niso primerni za napredovanje. Ko konj napreduje, je nujno predati stari 
certifikat o registraciji preden se lahko izda nov oštevilčen certifikat. 
REG104.3 je bil predhodno zaveden v Appendixu in je pridobil oštevilčen certifikat, vsi 
njegovi potomci, zavedeni v Appendixu postanejo primerni za napredovanje v 
oštevilčen register. Napredovanje takih potomcev v oštevilčen register se izvede na 
zahtevo lastnika, le-to pa mora spremljati Appendix certifikat o registraciji  ali  
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REG104.4 je bil rojen v državi (izven ZDA), kjer je delujoče združenje Ameriškega 
quarter konja priznano s strani AQHA in vodi svojo rodovniško knjigo;  in ima izdan 
certifikat o registraciji s strani tega mednarodnega združenja, in ima sledljivosti do 
minimalno 93,75 odstotkov (15/16) prednikov z izdanimi oštevilčenimi certifikati 
AQHA. Za pridobitev oštevilčenega certifikata AQHA v takem primeru mora lastnik 
konja vlogo vložiti pri svojem priznanem mednarodnem združenju, v državi 
prebivališča in dostaviti vsa dokazila glede pripustov in identifikacije, ki jih zahteva 
AQHA. Cena registracije bo $40 oziroma $95, če lastnik ni član AQHA.  

REG105. PRIDOBITEV APPENDIX CERTIFIKATA – RODOVNIKA. Razen v primerih, 
drugače omejenih oziroma v skladu s pravili in predpisi AQHA, se žrebec, kobila, kastrat ali 
sterilizirana kobila, ki ima enega starša registriranega v oštevilčenem registru, drugega pa 
registriranega v Appendixu, pri The Jockey Club of North America ali drugem registru 
polnokrvnjakov, priznanem s strani The Jockey Club of North America, lahko registrira v 
Appendixu. 

REG105.1 Pri konjih, rojenih na ali po 1. januarju 1992 bo vsako nezaželeno dedno 
svojstvo ali hiba, splošno priznana kot genetska napaka, navedena v členu REG109, 
navedena na certifikatu o registraciji. 
REG105.2 V primeru, da se dela vloga za registracijo žrebeta, ko je oče ali mati še 
neimenovan polnokrvnjak, mora le-ta dobiti ime, odobreno s strani  The Jockey Club-a, 
šele potem se lahko zaključi registracija potomca. 
REG105.3 Konji, zavedeni v Appendixu, se lahko udeležujejo AQHA odobrenih 
dogodkov, izpolnjevati pa morajo zahteve, ki so predpisane na tovrstnih dogodkih. 
REG105.4 Katerikoli žrebec ali kobila, zaveden v Appendixu, ki se ne more kvalificirati 
vsaj v enega od  Register of Merit (Register dosežkov), bo ostal v Appendixu, razen če se 
oba starša kvalificirata v oštevilčen register in ta potomec ustreza vsem ostalim 
zahtevam. 
REG105.5 Konj je upravičen do prejema Apendix certifikata, če je bil rojen v državi 
(izven ZDA), kjer je delujoče združenje Ameriškega quarter konja priznano s strani 
AQHA in vodi svojo rodovniško knjigo;  in ima izdan certifikat o registraciji s strani tega 
mednarodnega združenja, in ima sledljivosti do minimalno 93,75 odstotkov (15/16) 
prednikov z izdanimi oštevilčenimi certifikati AQHA in certifikati The Jockey Club of 
North America ali drugega registra polnokrvnjakov, priznanega s strani The Jockey 
Club of North America. Za pridobitev Appendix certifikata od AQHA mora lastnik 
konja vlogo vložiti pri svojem priznanem mednarodnem združenju, v državi 
prebivališča in dostaviti vsa dokazila glede pripustov in identifikacije, ki jih zahteva 
AQHA. Cena registracije bo $35 oziroma $80, če lastnik ni član AQHA. 

REG106. KONJI, KI NISU UPRAVIČENI  DO REGISTRACIJE vključujejo: 
REG106.1 potomce iz parjenja enega starša iz Appendix registra z drugim staršem ravno 
tako iz Appendix registra; 
REG106.2 potomce iz parjenja enega od staršev iz Appendix registra z drugim staršem, 
ki je polnokrvnjak; 
REG106.3 konje, katerih bele oznake presegajo predpisane omejitve iz člena REG109.8 in 
pri katerih vloga za registracijo ne opiše dobro oziroma napačno prikazuje konjeve 
dejanske oznake, pri konju pa se ne more izvesti preverjanje starševstva; takšnim konjem 
se registracija prekliče; 
REG106.4 žrebeta, rojena na ali po 1. januarju 2007, ki so homozigotno pozitivna na 
HYPP (H/H). 
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REG107. IZREDNA REGISTRACIJA. 
REG107.1 Izvršilni odbor ima pooblastilo, da razglasi primernega za registracijo, kot 
samo plemensko žival, konja, katerega certifikat o registraciji je bil predhodno 
razveljavljen, a ima, po večinskem mnenju Izvršilnega odbora, vidne in pomembne 
tekmovalne ali plemenske dosežke, in je kot tak vreden registracije kot plemenska žival, 
ne glede na to, da ne izpolnjuje vseh pravih zahtev po AQHA pravilih, ki bi mu 
dovoljevala biti registriran. 

REG107.1.1 »Izjemen na tekmovalnem ali rejskem področju« (»Outstanding by 
performance or produce.«) pomeni, da je konj, preden je bil njegov certifikat o 
registraciji preklican, dosegel naziv »AQHA Superior Event Horse« ali da je eden 
ali več njegovih potomcev doseglo ta naziv. 
REG107.1.2 Izvršilni odbor bo sprejel kot plemensko žival samo tiste konje, ki 
imajo enega od staršev, očeta ali mater, z oštevilčenim certifikatom, drugega pa 
(1) ravno tako registriranega v oštevilčenem registru ali (2) registriranega v 
AQHA Appendix registru; ali (3) registriranega pri The Jockey Club of North 
America ali drugega registra polnokrvnjakov, priznanega s strani The Jockey 
Club of North America; ali (4) je preko genetskega testiranja dokazano in s tem 
zadovoljeno zahtevam Izvršilnega odbora, da je glede pedigreja primeren za 
zgoraj naveden status registracije.  
REG107.1.3 Konj ni primeren za vlogo za  izredno registracijo, če ima kakršno 
koli stanje, navedeno v členu REG109 kot genetsko napako. 
REG107.1.4 Lastnik lahko naredi vlogo za razglasitev po tem členu s tem, da 
plača predpisan znesek in priloži fotografije, utemeljene dokaze o poreklu in 
ostalo oporno dokumentacijo, katero Izvršilni odbor od časa do časa lahko 
zahteva. 

REG108. GENETSKO TESTIRANJE.  
REG108.1 Če obstaja upravičen razlog za dvom o starših žrebeta, lahko Izvršilni odbor 
AQHA zahteva genetski test za žrebe in oba starša, plačnika stroškov določi Izvršilni 
odbor. Rezultati testiranja, skupaj z drugimi informacijami, ki so na voljo, se vzamejo v 
obzir in so podlaga za odločitev Izvršilnega odbora, ali se prizna žrebetovo poreklo. 
Takšno genetsko testiranje lahko opravi le organizacija, ki je odobrena s strani AQHA. 
REG108.2 Lastnik ali najemnik žrebca, ki pripusti eno ali več kobil, mora, na svoj 
strošek, pri AQHA zavesti pisno poročilo o žrebčevem genetskem tipu, ki ga prejme iz 
laboratorija, odobrenega pri AQHA, po predpisanem postopku AQHA. Ko je genetski 
tip zabeležen v AQHA dokumentaciji, testiranja ni potrebno ponavljati letno, razen če to 
zahteva AQHA. Genetski zapis mora biti zaveden v dokumentaciji AQHA preden se 
registrira katero koli žrebe kot potomec zadevnega žrebca in kobile, zajete v  točki 
REG108.3 spodaj. 
REG108.3 Pri AQHA mora biti dokumentiran genetski zapis vsake kobile, rojene na 1. 
januar 1989 ali kasneje, preden se lahko registrira katero koli njeno žrebe. 
REG108.4 Vsak žrebec, ki ima 25 ali več kobil na svojem pripustnem listu za 2014 mora 
imeti opravljen genetski test na dedne bolezni (»genetic desease panel test«) in ga imeti 
zavedenega pri AQHA, preden se bodo lahko registrirala žrebeta, ki bodo rezultat 
parjenja po 1. januarju 2014. 
REG108.5 Vsi žrebci bodo morali imeti opravljen genetski test na dedne bolezni 
(»genetic desease panel test«) in ga imeti zavedenega pri AQHA, preden se bodo lahko 
registrirala žrebeta, ki bodo rezultat parjenja po 1. januarju 2015. 
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REG108.6 S 1. januarjem 2015 v veljavo stopi pravilo, da bodo samo tista žrebeta z 
opravljenim testom starševstva, katerih oba starša, žrebec in kobila, imata negativne 
izvide pri vseh genetskih preiskavah, prejela oznako »N/N«  za vsako dedno bolezen. 

REG109. GENETSKE NAPAKE IN NEZAŽELENA SVOJSTVA. Skladno s svojim 
poslanstvom in politiko skrbi za dobrobit živali se AQHA trudi izobraževati svoje člane ter 
skrbeti za dobrobit in integriteto pasme. Del tovrstnih prizadevanj vključuje tudi delo na 
področju raziskav, identifikacije in obveščanja o pravilih, ki zadevajo genetske napake in 
nezaželena dedna svojstva skozi nadzorni proces AQHA. Glede na navedeno lahko 
povzamemo tudi ugotovitve raziskovalcev, da Ameriški quarter konj nima več genetskih 
bolezni kot ostale pasme konj. AQHA je proaktivna rejska organizacija in vodilna v svojih 
prizadevanjih glede identifikacije genetskih bolezni pri pasmi Ameriški quarter konj. Stanja, 
navedena v nadaljevanju, po mnenju Zbora Direktorjev (= Board of Directors) splošno znana 
nezaželena svojstva oz. genetske napake, in bodo zabeležena na certifikatu o registraciji konja, z 
dnem žrebitve ali kasneje, ko se ugotovi stanje. Ob ugotovitvi je lastnik dolžan nemudoma 
sporočiti takšno stanje AQHA, da le-ta označi stanje, kot bo navedeno v nadaljevanju. V kolikor 
lastnik ne sporoči stanja pravočasno, mu lahko grozi tudi disciplinski ukrep. Geni se nahajajo v 
parih; vsak starš prenese eno kopijo genov na potomca. Z obzirom na avtosomatske 
dominantne genetske bolezni, naštete spodaj (HYPP, PSSM in MH) je dovolj samo en okvarjen 
gen za prisotnost genetske bolezni. Ta se lahko podeduje od enega ali obeh staršev. Z obzirom 
na avtosomatske recesivne genetske bolezni, naštete spodaj (GBED in HERDA), morata tipično 
biti prisotni dve kopiji (dve kopiji = par) okvarjenega gena, da bi konj kazal znake omenjene 
genetske bolezni. Konji, ki nosijo samo eno kopijo okvarjenega gena, se imenujejo »prenašalci« 
(angl. carrier). 

REG109.1 »Parrot Mouth« - predgriz ali podgriz, s strani American Association of 
Equine Practitioners definirano kot »ni normalnega stika med zgornjimi in spodnjimi 
srednjimi sekalci«. To dedno hibo so rejci dolžni sporočati  za vsa žrebeta, rojena na ali 
po 1. januarju 1992. 
REG109.2 Kriptorhizem (cryptorchid) – pomeni da sta manj kot dve vidni modi  
spuščeni v mošnje. To dedno hibo so rejci dolžni sporočati za vsa moška žrebeta, rojena 
na ali po 1. januarju 1992. 
REG109.3 Hiperkalemična periodična paraliza (Hypercalemic Periodic Paralysis – 
HYPP) – označba, veljavna za žrebeta, rojena na ali po 1. januarju 1998. HYPP je dedna 
avtosomatska dominantna genetska bolezen. Mišično obolenje, ki ga povzroča 
podedovan okvarjen gen, vodi k nekontroliranemu krčenju mišic ali skrajni mišični 
oslabelosti in, v najtežjih primerih, lahko vodi v kolaps in/ali smrt. Raziskave so 
pokazale, da ta genetska napak obstaja pri določenih potomcih žrebca Impressiva, 
AQHA reg. številka 0767246. 

REG109.3.1 Naslednje obvestilo bo natisnjeno na rodovniku žrebet, potomcev 
žrebca Impressiva ali katerekoli druge linije, ki bi se izkazala za prenositelja 
HYPP: »Ta konj ima prednika, za katerega je ugotovljeno, da je nosilec HYPP, po 
pravilih AQHA označenega kot genetsko napako. AQHA priporoča testiranje, ki 
bi potrdilo prisotnost ali odsotnost tega gena.« (» This horse has an ancestor 
known to carry HYPP, designated under AQHA rules as a genetic defect. AQHA 
recommends testing to confirm presence or absence of this gene.«). Ko se pri 
staršu(ih), potomcu(ih) HYPP linije ugotovi odsotnost gena, se pravi, da so HYPP 
negativni in imajo na rodovniku natisnjeno primerno oznako, zgornje obvestilo 
(na rodovniku žrebeta-potomca) ni potrebno, namesto tega bo natisnjena oznaka 
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»N/N«. Po testiranju prisotnosti gena (pri konju) se obvestilo na rodovniku 
zamenja z oznako »N/N« na zahtevo lastnika in na njegov strošek. 
REG109.3.2 Obvezno testiranje za HYPP. V času, ko  AQHA zahteva obvezno 
testiranje starševstva pri žrebetih, ki naj bi bila registrirana ali v oštevilčenem ali 
pa v Appendix registru (glej člen REG102), mora biti vsako žrebe, ki ima 
sledljivost v krvnih linijah, za katere se ve, da prenašajo HYPP gen, testirano na 
HYPP v času, ko se izvaja test preverjanja starševstva. Rezultat bo označen na 
certifikatu o registraciji namesto zgoraj navedenega obvestila. Takšno testiranje 
ni potrebno, če so žrebetovi najbližji predniki (starši), sledljivo krvnih linij, ki 
nosijo HYPP,  bili testirani in je rezultat testa negativen; takšna žrebeta 
avtomatično dobijo oznako »N/N« na certifikat o registraciji. 
REG109.3.3. Začenši z žrebeti, rojenimi na ali po 1. januarju 2007, bodo vsi 
potomci žrebca Impressive, # 0767246, morali opraviti kontrolo starševstva in  
HYPP test, skladno s členom REG109.3.2, zgoraj. Katero koli žrebe, ki bo 
homozigotno pozitivno na HYPP (H/H), ne bo primerno za registracijo pri 
AQHA.   

REG109.4 Polysaccharide Storage Myopathy (PSSM), miopatija, povzročena z 
nalaganjem polisaharidov, je dedna avtosomatska dominantna genetska bolezen, ki 
povzroča pretirano kopičenje glikogena v mišicah, kar povzroča t.i. tying-up (»nedeljska 
bolezen«), tremor mišic in/ali (bolezenske) spremembe v hodih. 
REG109.5 Glycogen Branching Enzyme Disease (GBED) je dedna avtosomatska 
recesivna genetska bolezen, ki preprečuje/omejuje sintezo proteinov, kar lahko povzroči 
pozno zvrgavanje oz. smrt žrebeta kmalu po rojstvu. 
REG109.6 Hereditary Equine Regional Dermal Asthenia (HERDA), poznana tudi kot 
Hyperlastosis Cutis (HC), je dedna avtosomatska recesivna bolezen, ki slabi kolagenska 
vlakna, ki pri konju povezujejo kožo s podkožnim tkivom (»ostalimi deli konja«). 
Prizadet konj ima lahko krhko, hiper-raztegljivo kožo, ki se zaradi tega trga ter pušča 
brazgotine in rane. Le-te se zelo težko celijo.  
REG109.7 Malignant Hyperthermia (MH) je dedna avtosomatska dominantna bolezen, 
ki povzroča življenjsko nevarno stanje, ponavadi ga sproži izpostavljenost določenim 
zdravilom za splošno anestezijo. Pri dovzetnih konjih lahko ta zdravila sprožijo 
nekontrolirano povečanje oksidativnega metabolizma pri skeletnih mišicah, kar vpliva 
na sposobnost telesa pri dobavi kisika, odstranjevanju ogljikovega dioksida in 
reguliranju telesne temperature, kar posledično lahko pripelje do kolapsa in smrti, če se 
pravočasno ne ukrepa. 
REG109.8 Bele oznake: konj, ki ima bele oznake (bela dlaka na beli koži) izven katerekoli 
linije, opisane spodaj, bo primeren za registracijo pri AQHA samo, če bo preverjeno 
starševstvo, (skozi genetski test žrebeta, njegovega očeta in mame). Rejci se morajo 
zavedati, da Ameriški quarter konj, ne glede na to, da je že dolgo priznan, istoveten in  
promoviran kot enobarven konj, kljub temu lahko in tudi daje od časa do časa potomce z 
overo paint značilnostmi. Takšne oznake niso značilne za pasmo in se smatrajo za 
nezaželena svojstva. Na rodovniku takšnega konja (katerega bele oznake presegajo 
linije)  bo navedeno naslednje: »Ta konj ima bele označbe, po AQHA pravilih določene 
kot nezaželene in neznačilne za pasmo.« »This horse has white markings designated under 
AQHA rules as an undesirable trait and uncharacteristic of the breed.« 

REG109.8.1 Linija, vzporedna s tlemi, narisana okoli prvih nog na točki, ki je na 
sredini med komolcem in izboklino na zadnjem delu sprednjega kolena.  



19 

 

©Vascer Quarter Horses 2017-2018 
 

REG109.8.2 Linija, vzporedna s tlemi, narisana čez sredino goleni na zadnjih 
nogah. (Sredina goleni se definira kot namišljena točka na sprednjem delu goleni, 
enako oddaljena od kolena in sredine skočnega sklepa.) Zgornja točka za 
referenco je kostna izboklina na notranji strani področja kolena in najbolj izrazita 
izboklina na vrhu in znotraj skočnega sklepa.  
REG109.8.3 Linija okoli konjevega vratu, takoj za tilnikom in skozi sredino grla. 
REG109.8.4 V območju, definiranem kot dva inča (cca 5 cm) na vsaki strani linije 
sredine trebuha navzdol, od prvih nog do vključno vimena oz genitalij. 
REG109.8.5 Dodatno je dovoljeno eno belo znamenje (bela dlaka na svetli koži), 
katerega bi se dalo popolnoma prekriti s krogom premera en inč (cca 2,5 cm), 
bodisi kot samostojno znamenje nekje na telesu ali pa kot sestavni del oznake, kot 
delček, ki sega preko začrtanih linij dovoljenih belih oznak.  
REG109.8.6 Površine bele, roza ali lisaste kože, ki se nahajajo v predelu dimelj,  
genitalij, vimena, področje pregiba pri kolenu (»podpazduha«) ali po notranjosti 
zadnjih nog, vključno z notranjo površino vse do vključno proti trebuhu obrnjene 
površine repa, ki se ne vidijo, ko konj stoji, se ne smatrajo kot bele oznake, 
opisane v členu REG109.8 zgoraj. 

REG110. POROČILO O PRIPUSTU (STALLION BREEDING REPORT; SBR) 
REG110.1 Lastnik vsakega Ameriškega quarter konja mora narediti pisno poročilo, v 
katerem navede vse kobile pasme Ameriški quarter in vse polnokrvne kobile, ki so bile 
pripuščene pod zadevnega žrebca od 30. novembra prejšnjega leta naprej. Lastnik 
vsakega vpisanega polnokrvnega žrebca mora narediti pisno poročilo, v katerem navede 
vse kobile pasme Ameriški quarter, ki so bile pripuščene pod zadevnega žrebca od 30. 
novembra prejšnjega leta naprej. Poročilo o pripustih mora biti poslano (žig pošte) ali 
dostavljeno na AQHA na ali pred 30. novembrom v pripustnem letu; poročila za žrebce 
južno od Ekvatorja morajo biti poslana ali dostavljena na AQHA na ali pred 30. junijem 
pripustnega leta. Če je žrebec v pripustni sezoni dan v najem, mora pisno poročilo 
narediti najemnik, ki je zabeležen v AQHA arhivu. 
REG110.2 Poročilo naj bi vsebovalo imena, registracijsko številko in datume pripusta za 
vse kobile v lasti lastnika žrebca, kakor tudi kobile v lasti ostalih strank. Oseba, ki 
uporablja dovolilnico za uporabo zamrznjenega semena (člen REG111.), mora izpolniti 
poročilo o pripustu  ali dodatno poročilo o pripustu, v katerem navede kobile, oplojene s 
shranjenim semenom do 30. novembra v plemenilni sezoni. 
REG110.3 Lahko se registrira samo en potomec kobile, ki je vpisana na poročilu o 
pripustu. Da bi se lahko registriralo več potomcev, ki so rezultat več pripustov določene 
kobile, mora biti kobila na poročilu o pripustu navedena večkrat ( z datumi pripuščanja), 
in to se mora ujemati s številom potomcev, ki se jih bo registriralo. 
REG110.4 Trideset dni mora preteči med pripuščanjem kobile z dvema različnima 
žrebcema (med enim in drugim pripustom, vsakim z drugim žrebcem), da bi imelo 
žrebe pogoje za registracijo. Glej člen REG102.8.6. 
REG110.5 Če je žrebec, za katerega se poročilo o pripustu izpolnjuje, polnokrvnjak, mora 
biti na AQHA dostavljena fotokopija obeh strani certifikata o registraciji zadevnega 
polnokrvnjaka, izdanega s strani The Jockey Club of North America ali drugega registra 
polnokrvnjakov, priznanega s strani The Jockey Club of North America. Iz te kopije 
mora biti razvidno pravo lastništvo nad žrebcem. Dostaviti je potrebno tudi fotografije, 
iz katerih bodo razvidne bele oznake, kot to zahteva člen REG103.3. 
 
 



20 

 

©Vascer Quarter Horses 2017-2018 
 

REG111. OHLAJENO TRANSPORTIRANO SEME IN ZAMRZNJENO SEME 
REG111.1 Lastnik ali najemnik žrebca naj bi na poročilu o pripustu jasno navedel, katere 
kobile so oplojene z uporabo ohlajenega transportiranega ali zamrznjenega semena. 
REG111.2 V primeru, ko lastnik žrebca želi (1) prodati žrebca, a zadržati pravice do 
uporabe zamrznjenega semena, ali (2) zadržati žrebca in prodati dovolilnico(e) za 
pravico do uporabe semena, se lahko zadržane dovolilnice lahko kupijo pri AQHA. 
Vloga za nakup mora biti narejena na obrazcu, ki ga dobavi AQHA. Vloga mora biti 
podpisana s strani lastnika ali najemnika žrebca in samo lastnik ali najemnik lahko kupi 
zadržane dovolilnice za pravico do uporabe semena. Ko je žrebec prodan, bivši lastnik 
ali bivši najemnik več ne more kupiti dodatnih dovolilnic od AQHA. 

REG.111.2.1 Vsaka zadržana dovolilnica za pravico do uporabe semena se ob 
nakupu lahko uporabi  kot certifikat rejca ob registraciji enega žrebeta. Te 
dovolilnice zahtevajo samo podpis lastnika dovolilnice. AQHA si beleži število 
izrednih dovolilnic za vsakega žrebca in to je javno dostopen podatek. Potencialni 
kupec sam nosi izključno odgovornost, da preveri pri prodajalcu, kakšno je število 
izjemnih dovolilnic na datum prodaje.  
REG111.2.2 Lastništvo zadržanih dovolilnic za uporabo semena se lahko proda. 
Vsaka taka prodaja se zabeleži pri AQHA. Veljajo pravila kot pri prenosu lastništva 
konja (glej člen REG124), z razliko, da zahtevek za prenos lastništva v tem primeru 
spremlja zadržana dovolilnica za uporabo semena in ne certifikat o registraciji. 
REG111.2.3 Kupec zadržane dovolilnice za uporabo semena je odgovoren za 
izpolnjevanje pravilnega obrazca poročila o pripustu, kot se zahteva v členu REG110. 

REG111.3 Vsako žrebe, ki je rezultat uporabe ohlajenega transportiranega ali 
zamrznjenega semena, mora opraviti preverjanje porekla skozi genetsko testiranje, 
vključno z očetom in materjo, na način, za katerega AQHA meni, da je obvezen, vse 
stroške pa nosi oseba, ki je vložila vlogo za registracijo tega žrebeta. Dodatno ima 
Izvršilni odbor AQHA pooblastilo, da zahteva preverjanje porekla skozi genetsko 
testiranje za vsa žrebeta, rojena/oplojena na katerem koli kraju (centru oz. kliniki), ki je 
prejemnik transportiranega semena. 
REG111.4 Izvršilni odbor ima pooblastilo, da pošlje predstavnike v inšpekcijo na kraje 
(zasebne prakse, centre, klinike, rejska podjetja ipd.) kjer se izvaja umetna ploditev in 
nobena oseba ne sme zavrniti razumnega zahtevka po polnem dostopu v prostore. 
REG111.5 Dejstvo, da je bilo žrebe spočeto z uporabo ohlajenega transportiranega ali 
zamrznjenega semena, bo navedeno na njegovem certifikatu o registraciji.  
REG111.6 Za žrebce, rojene v letu 2015 ali kasneje velja, da se njihovo seme ne more 
uporabljati več kot dve leti po smrti oziroma kastraciji, da bi žrebe, potomec,  
zadovoljevalo pogojem za registracijo. 

REG113. REJEC IN CERTIFIKAT REJCA 
REG113.1 Rejec konja je lastnik kobile v času žrebitve, razen če je v času žrebitve kobila 
dana v najem in je pisno obvestilo, podpisano s strani najemodajalca in najemnika v 
arhivu AQHA, in v tem primeru bo na certifikatu o registraciji kot rejec vpisan najemnik. 
Ko se pri registraciji uporabi dovolilnica za zamrznjen embrio, bo kot rejec naveden 
zakoniti kupec dovolilnice za uporabo zamrznjenega embria. 
REG113.2 Vlogo za registracijo (Registration Application) mora spremljati  popolnoma 
izpolnjen certifikat rejca, podpisan s strani lastnika žrebca v času pripusta in lastnika 
kobile v času pripusta. Če je žrebec in/ali kobila v času pripusta v najemu, zavedenem 
pri AQHA, mora biti na certifikatu rejca podpis najemnika. 
Certifikat rejca se ne zahteva če: 
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REG113.2.1 se pri registraciji žrebeta uporabi pravilno podpisana dovolilnica za 
uporabo zamrznjenega embria, ker so bile zahteve glede certifikata rejca 
izpolnjene na vlogi za nakup dovolilnice za uporabo zamrznjenega embria; 

  REG113.2.2 je ista oseba zakoniti lastnik žrebca, kobile in žrebeta; 
REG113.2.3 se pri registraciji žrebeta uporabi zadržana dovolilnica za uporabo 
semena, AQHA v tem primeru zahteva samo podpis lastnika dovolilnice na 
dovolilnici zaradi potrditve dejanske storitve pripusta. Zakoniti lastnik kobile v 
času pripusta mora podpisati ustrezno rubriko na certifikatu rejca na vlogi za 
registracijo. 

REG113.3 Spreminjanje podatkov na certifikatu rejca bo sprožilo zahtevo za preverjanje 
pristnosti. 
REG113.4 V primeru pri AQHA zavedenega najema lahko certifikat rejca podpišeta 
samo najemnik ali najemnikov pooblaščenec, za pripuste, ki so bili izvršeni v času 
trajanja najema. 

REG114. BARVE.  Opis barv Ameriškega quarter konja  
REG114.1 BAY: barva telesa v odtenkih od svetlo rjave, preko rdeče do rdečkasto rjave, 
griva in rep sta črna, ponavadi je črn tudi spodnji del nog. 
REG114.2 BLACK: barva telesa je resnično črna, brez svetlejših lis; črna sta tudi griva in 
rep, prav tako tudi noge. 
REG114.3 BROWN: barva telesa rjava ali celo črna s svetlejšimi lisami okrog nosnic, oči, 
v predelu boka in po notranji strani zgornjega dela nog; spodnji del nog je črn, prav tako 
sta črna griva in rep. 
REG114.4 SORREL: barva dlake je rdečkasta ali bakreno rdeča, griva in rep sta ponavadi 
enake barve kot telo, lahko pa tudi rumenkasto do jantarjeve (flaxen) barve. 
REG114.5 CHESTNUT: barva telesa je temno rdeča ali rjasto rdeča, enako griva in rep, 
lahko pa sta tudi obarvana rumenkasto do jantarjevo rjavo. 
REG114.6 DUN: barva telesa je jantarjeva do zlata, griva in rep sta črna oz. temno rjava, 
čez hrbet se mu (od vihra do korena repa) vleče temna črta, pojavljajo se tudi zebraste 
črte po nogah in prečna črta na vihru. 
REG114.7 RED DUN: barva telesa je jantarjeva ali rdečkasta (»flesh«), griva in rep sta 
rdečkasta do rdeča, svetlorumena, bela ali mešana, črta čez hrbet je temno rdeče barve, 
ponavadi so prisotne zebraste črte po nogah in prečna črta čez viher. 
REG1114.8 GRULLO: barva telesa je dimasta oz. mišje siva (ne mešanice belih in črnih 
dlak, vsaka dlaka je mišje sive barve), griva in rep sta ponavadi črna, čez hrbet se 
ponavadi vleče črna črta, črn je spodnji del nog. 
REG114.9 BUCKSKIN: dlaka telesa je v odtenkih rumenkaste do zlate, griva in rep sta 
črna; črn je spodnji del nog, tipično buckskin nima temne, črne črte, ki teče od vihra do 
korena repa. 
REG114.10 PALOMINO: barva telesa je zlatorumena, griva in rep pa sta bela, tipično 
palomino nima temne, črne črte, ki teče od vihra do korena repa. 
REG114.11 GRAY: mešanica belih dlak z vsemi ostalimi barvami dlake; pogosto rojen 
enobarven ali skoraj enobarven konj skozi leta postaja svetlejši, ker se pojavlja več belih 
dlak.  
REG114.12 RED ROAN:  bolj ali manj enakomerna mešanica belih in rdečih dlak po  
večjem delu telesa, a ponavadi so glava in spodnji del nog temnejše barve; griva in rep 
sta lahko rdeča ali jantarjeva.  
REG114.13 BLUE ROAN: bolj ali manj enakomerna mešanica belih in črnih dlak po 
večjem delu telesa, a ponavadi temnejša po glavi in spodnjem delu nog.  



22 

 

©Vascer Quarter Horses 2017-2018 
 

REG114.14 BAY ROAN: bolj ali manj enakomerna mešanica belih in rdečih dlak po 
večjem delu telesa, glava je temnejša, večinoma rdeča, lahko se tu in tam pojavi kakšna 
črna dlaka, griva in rep, pa tudi spodnji del nog so črni. 
REG114.15 CREMELLO: svetla (ali rožnata) koža po celem telesu, bela ali kremasta 
barva dlake in modre oči. 
REG114.16 PERLINO: svetla (ali rožnata) koža po celem telesu, dlaka je bela ali krem 
barve, oči modre. Griva, rep in spodnji del nog  je za odtenek temnejši od barve dlake po 
telesu. 
REG114.17 WHITE: barva telesa bela, koža je rožnata, oči so ponavadi temne; na koži se 
lahko najdejo manjše črne lise, katere ponavadi ne spremlja obarvana dlaka. Nekateri 
konji pa so lahko tudi pisani (mnogobarvni), kar pomeni, da imajo po telesu zaplate 
obarvane dlake, ponavadi mešane z belimi. 

REG115. OZNAKE. Opisi oznak: 
REG115.1 SNIP: kakršna koli bela oznaka med nosnicama. 
REG115.2 STAR: kakršna koli oznaka na čelu. 
REG115.3 STRIP: ozka oznaka, ki se razteza vertikalno v področju med čelom in 
nosnicama. 
REG115.4 BLAZE: vertikalna oznaka srednje enakomerne širine, ki se razteza po dolžini 
obraza. 
REG115.5 STAR AND STRIP: oznaka na čelu, ki se nadaljuje z ozko oznako do vrha 
nosu. Oznaki nista nujno povezani med sabo (strip ni nujno podaljšek star). 
REG115.6 STAR, STRIP AND SNIP: oznaka na čelu in ozka oznaka do vrha nosu, ki se 
med nosnicama  z razširjenjem med nosnicama. Oznake so lahko povezane. 
REG115.7 BALD FACE: zelo široka bela oznaka, ki je lahko razširjena okoli oči, na 
zgornjo ustnico in okoli nosnic. 
REG115.8 CORONET: kakršna koli ozka oznaka okoli svitka, nad kopitom. 
REG115.9 HALF PASTERN: oznaka, ki se razteza do pol biclja, od svitka navzgor. 
REG115.10 PASTERN:oznaka, ki se razteza od svitka do bicljevega sklepa. 
REG115.11 SOCK: oznaka, ki se razteza okoli noge, od svitka do polovice piščali, ali do 
pol poti do kolena na prvih nogah, ali do pol poti do skočnega sklepa na zadnjih nogah. 
REG115.12 STOCKING: bela oznaka, ki prekriva nogo do sprednjega kolena na prvi 
oziroma do skočnega sklepa na zadnji nogi. Gre za podaljšano SOCK. 
REG115.13 ROAN PATCHES; PATCHES OF SCATTERED WHITE HAIR: površine, kjer 
so bele dlake pomešane z osnovno barvo dlake in kjer koža pod dlako ni svetlo 
obarvana. 
REG115.14 PATCHES OF DARKER-COLORED HAIR: koncentrirana področja, kjer ima 
dlaka temnejšo pigmentacijo kot okoliška dlaka oz. kot je osnovna barva dlake konja. 
REG115.15 DARK SPOTS: površine (lise, pike) temne dlake (ali osnovne barve dlake 
konja) znotraj belih oznak. 
REG.115.16 WHORL: smer rasti dlake, ki formira spiralni vzorec- vrtinec v dlaki. 
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Diagram je približna ilustracija belih oznak, za katere se ne smatra, da so nezaželena svojstva ali 
nekarakteristična za pasmo, kot je navedeno v členu REG109. V praksi prihaja do precedenčnih 
primerov pri pravilu, ker se zasnova posamičnega konja ne ujema v vsakem primeru z zgoraj 
narisanim diagramom.  Konji z oznakami preko smernic v diagramu morajo pred registracijo 
opraviti preverjanje porekla. 
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REG116. CERTIFIKAT O RE-REGISTRACIJI. Certifikat o re-registraciji se izdaja, ker je prišlo 
do spremembe podatkov o očetu, materi ali letu rojstva žrebeta. 

REG116.1 Za izdajo certifikata o re-registraciji je potrebna vloga za registracijo, 
spremljati jo mora certifikat rejca, poročilo o pripustu in izjava lastnika (ali najemnika ali 
zastopnika) kobile v času žrebitve, kjer mora biti detajlno opisano, zakaj je bil zadevni 
konj napačno registriran. Dodatno, če se spremeni letnica rojstva  na zgodnejše leto, je 
potrebno plačati tudi razliko v znesku registracije, ki je bil plačan ob registraciji in 
zneskom, ki bi moral biti takrat plačan. Na AQHA je potrebno dostaviti tudi originalni 
certifikat o registraciji, preden se izda certifikat o re-registraciji. 

REG117. POPRAVEK CERTIFIKATA O REGISTRACIJI.   
REG117.1 Certifikat o registraciji bi moral korektno opisovati konja, za katerega je bil 
izdan. Lastnik je odgovoren in dolžan takoj sporočiti kakršnokoli nedoslednost ali 
napako na certifikatu o registraciji in ga vrniti AQHA v korekcijo. Izvršilni odbor lahko 
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prekliče certifikat o registraciji, če predhodni pregled pokaže, da certifikat ne opisuje 
konja, za katerega je bil izdan.  
REG117.2 Popravljen certifikat je izdan z namenom spremembe barve, oznak, spola 
(moškega v žensko ali obratno) ali meseca žrebitve; iz kastrata v žrebca, izbrisa 
brazgotin ali žigov, ki so bili predhodno navedeni na certifikatu; ali korekcije datuma 
prenosa lastništva. AQHA mora prejeti originalni certifikat o registraciji preden izda 
popravljen certifikat. 
REG117.3 Brezplačen popravek certifikata se lahko izvede do konca 12. meseca po 
konjevem datumu žrebitve ali šest mesecev od datuma izdaje certifikata o registraciji, 
katero koli je kasneje. 
REG117.4 Popravek originalnega certifikata o registraciji lahko izvede trenutni lastnik 
ali njegov zastopnik, ki izpolni zapriseženo izjavo, overjeno pri notarju in izpolnjeno v 
vseh pogledih, skupaj s štirimi fotografijami celega konja, slikano iz obeh strani, spredaj 
in zadaj. 
REG117.5 Ko bi bilo potrebno narediti veliko oz. pomembno spremembo v opisu konja, 
se lahko zahteva nedvoumna identifikacija, če konj ni več v lasti originalnega lastnika 
(lastnika kobile v času žrebitve). Takšna nedvoumna identifikacija zahteva ročno 
napisano potrditev in podpis na fotografijah konja (na katerih se jasno vidijo oznake 
konja) s strani originalnega lastnika ali njegovega zastopnika, v kateri izjavlja, da je konj 
na fotografiji zadevni konj. 
REG117.6 Če vloga je za popravek certifikata protislovna oz. vsebuje neskladja, ki 
vzbujajo dvom o identiteti konja, se lahko zahteva inšpekcija. 
REG117.7 Če je konj še vedno v lastništvu stranke, ki je prva vložila vlogo za registracijo 
konja, lahko vlogo za popravek certifikata o registraciji, če gre samo za spremembo 
barve dlake, lahko vloži lastnik, tako, da napiše pisno izjavo o resnični barvi dlake. 
REG117.8 Da bi se popravil datum prenosa lastništva, zabeleženega pri AQHA, mora 
AQHA prejeti podpisani izjavi obeh, kupca in prodajalca, v katerih je naveden pravilni 
datum,  konjev certifikat o registraciji in plačilo za popravek. Po preudarku AQHA  in v 
interesu pravičnosti se lahko datum prenosa lastništva popravi na podlagi prejetja 
podpisane izjave ali kupca ali prodajalca. 
REG117.9 Če se certifikat o registraciji dostavi na AQHA z namenom korekcije, pa ga ne 
spremlja pravilna dokumentacija, ki bi zadovoljevala pogojem za izdajo popravljenega 
certifikata, bo certifikat o registraciji zadržan na AQHA vse dokler ni korekcija 
opravljena in se lahko izda nov certifikat o registraciji. 

REG118. SPREMEMBA KONJEVEGA IMENA. Konjevo ime se lahko spremeni, vse dokler ni: 
REG118.1 tekmoval na AQHA priznanem tekmovanju ali posebni prireditvi; 
REG118.2 štartal v priznani dirki; 
REG118.3 prejel priznanja s strani AQHA priznanih organizacij (special achievement 
recognition, SHW817.); 
REG118.4 zaslužil denarno nagrado ali nagrado na AQHA podružničnih tekmovanjih in 
ima to zabeleženo v AQHA registru; 
REG118.5 ni zabeležen na kakršnem koli rejskem dokumentu, poslanem na AQHA. 

REG119. NADOMESTNI CERTIFIKAT O REGISTRACIJI. Nadomestni certifikat je novi 
certifikat o registraciji, izdan ko originalni certifikat obstaja, a je v zelo slabem fizičnem stanju. 
Na AQHA se pošlje originalni certifikat o registraciji preden se lahko izda nadomestni certifikat. 
REG120. DVOJNIK CERTIFIKATA O REGISTRACIJI. Dvojnik certifikata o registraciji je nov 
certifikat o registraciji, izdan, ko je original izgubljen ali uničen, in se AQHA predloži primeren 
dokaz o izgubi ali uničenju ter pravilna identifikacija konja. 
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REG120.1 AQHA lahko izda dvojnik certifikata o registraciji po tem, ko trenutni lastnik 
ali njegov zastopnik izpolni primerno izjavo, overjeno pri notarju, v kateri navaja 
okoliščine, v katerih se je originalni certifikat izgubil ali uničil, ter plača predpisan 
znesek. Takšno izjavo morajo spremljati štiri fotografije celega konja, z vseh štirih strani 
(leve, desne, spredaj, zadaj). 
REG120.2 Če trenutni, dejanski lastnik ni v registru AQHA zabeležen kot uradni lastnik, 
mora dodatno AQHA dostaviti pisno izjavo zadnjega lastnika, da bi pridobil dvojnik 
certifikata. Taka izjava mora vsebovati opis okoliščin pri prenosu lastništva in identiteto 
osebe, kateri je bil dostavljen certifikat o registraciji. 
REG120.3 Če je bil certifikat izgubljen pri trenerju ali uradniku na dirkah, mora vlogo za 
izdajo dvojnika spremljati tudi pisna izjava takšne osebe. 
REG120.4 Če vloga za izdajo dvojnika certifikata vsebuje protislovja ali neskladja, ki 
vzbujajo dvom o identiteti konja, lahko AQHA zahteva inšpekcijo. 
REG120.5 Za izdajo dvojnika certifikata o registraciji, ko lastnik, zabeležen na certifikatu, 
ali njegov zastopnik, ne moreta biti locirana, da bi izpolnila izjavo, po vseh razumnih 
naporih s strani dejanskega lastnika in potem AQHA, se potrebuje naslednje: 

REG120.5.1 pravilno izpolnjen in podpisan prenos lastništva ali sprejemljiv račun 
pri prodaji konja, iz česar se da razbrati vse spremembe lastništva začenši od 
osebe, v evidenci AQHA vpisane kot zadnji lastnik; 
REG120.5.2 notarsko overjeno izjavo, podpisano s strani vseh strank, ki so v svoji 
lasti imele originalen certifikat o registraciji po osebi, v evidenci AQHA vpisani 
kot zadnji lastnik; 
REG120.5.3  podpisano izjava trenutnega lastnika, v kateri detajlno pojasnjuje 
svoje poskuse in napore pri iskanju osebe, v evidenci AQHA vpisane kot zadnji 
lastnik; 
REG120.5.4 štiri nove (sedanje) fotografije konja, z obeh strani, spredaj in  zadaj. 

REG121. STAROST KONJA 
REG121.1 Starost konja se avtomatsko računa na osnovi koledarskega leta, začenši s 1. 
januarjem leta rojstva. Tako je žrebe (weanling – »odstavljenček«) do konca 
koledarskega leta v letu svojega rojstva in letnik skozi celo koledarsko leto po letu 
rojstva, ne glede na to, kdaj v letu se je rodil. Na primer: konj, rojen kadarkoli v letu 2011 
se smatra, da je star eno leto 1. januarja 2012 in dve leti 1. januarja 2013.  
REG121.2 Konj ni primeren za sodelovanje na AQHA-odobrenih tekmovanjih, če 
njegova starost, določena po zobeh, ne odgovarja starosti, ki je navedena na certifikatu o 
registraciji. Takšno določanje starosti se opravi v skladu s trenutno veljavnimi 
smernicami povzetim po American Association of Equine Practitioners.  
REG121.3 Vsak razstavljavec, lastnik ali trener bo, na zahtevo AQHA, show managerja 
ali racing stevarda, dovolil takšen pregled zob, ki ga opravi predstavnik AQHA in/ali 
licenciran veterinar. Zavračanje privolitve v postopek bo osnova za takojšnjo 
diskvalifikacijo konja iz AQHA-prireditve, ki je v teku, in vseh nadaljnjih AQHA 
tekmovanj, in bo osnova za suspendiranje AQHA članstva. 
REG121.4 Če takšen pregled zob pokaže, da konjeva starost ne odgovarja datumu 
rojstva na certifikatu o registraciji, mora takšen pregled predstaviti zadovoljive dokaze, 
da je konjeva starost na certifikatu o registraciji napačna. Konj je avtomatično 
suspendiran udeležbe na AQHA tekmovanju, ki je v teku in na bodočih AQHA 
tekmovanjih dokler ne bo izvedeno zaslišanje pred Izvršilnim odborom. 

REG121.4.1 Razstavljavec, lastnik ali trener bo, na zahtevo AQHA, show 
managerja ali racing stevarda, predložil konjev certifikat o registraciji stranki, ki 
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ga zahteva, le-ta pa ga bo nemudoma posredovala, skupaj s pisno izjavo in 
ugotovitve osebe ali oseb,  ki so vršile pregled, AQHA oddelku za registracije 
(Registration Department). 
REG121.4.2 Na kraju in ob času, določenem s strani Izvršilnega odbora, se bo 
izvedlo zaslišanje, kjer bo konjev registrirani lastnik in/ali rejec predstavil 
zadovoljive dokaze, ki bodo podkrepili podatke o datumu žrebitve na certifikatu 
o registraciji. V kolikor so dokazi pomanjkljivi, lahko Izvršilni odbor razveljavi 
konjevo registracijo in sproži primerne postopke proti vpleteni osebi ali  osebam. 
REG121.4.3 Če je poreklo konja potrjeno, ostane pa dvom o starosti, lahko 
Izvršilni odbor zapove zapis na certifikatu o registraciji, s katerim se konju 
dovoljuje uporaba za rejske namene, prepove pa se mu udeležba na odobrenih 
tekmovanjih. 

REG122. KASTRAT – STERILIZIRANA  KOBILA.  Ko je žrebec kastriran oz. kobila 
sterilizirana, je le-to treba nemudoma sporočiti AQHA. 

REG121.1 To se naredi tako, da se AQHA pošlje certifikat o registraciji in izjava lastnika 
z navedbo datuma kastracije oz. sterilizacije. AQHA bo spremenilo podatke na 
certifikatu o registraciji brezplačno in ga vrnil lastniku. 

REG123.  BRAZGOTINE IN ŽIGI. Vse brazgotine, žigi in tetoviranja, ki se pojavijo na konju, 
morajo biti označena tudi v certifikatu o registraciji. 

REG123.1 Žigi, brazgotine ali identifikacijske tetovaže, ki niso vnesene v certifikat o 
registraciji, bodo dodane s strani AQHA brezplačno, če lastnik konja dostavi certifikat o 
registraciji, skico z obliko in lokacijo žiga ali brazgotine ter datumom poškodbe oz. 
žigosanja, če je znan; ali lokacijo in opis tetovaže. 
REG123.2 Za bele dlake, ki se pojavijo na brazgotinastem tkivu, na področjih, kjer je bil 
konj prej pokrit s temnimi dlakami, se ravna v smislu čl. REG117.2 in REG117.4.3 

REG124. PRENOS LASTNIŠTVA – TRANSFER. Vsak prenos lastništva nad registriranim 
konjem naj bi bil evidentiran pri AQHA. 

REG124.1 Stranka, ki je po členu REG124.4 odgovorna, mora predložiti vso 
dokumentacijo AQHA nemudoma po nakupu, da se lahko zagotovi takojšnja usluga in 
zmanjša možnost izgube ali rodovnika ali prenosa (transferja), s tem se zmanjšajo tudi 
možnosti komplikacij, zaradi katerih bi bilo sčasoma nemogoče izvesti prenos lastništva. 
REG124.2 Da se zabeleži prenos lastništva, mora odgovorna stranka AQHA predložiti: 

REG124.2.1 certifikat o registraciji (Certificate of Registration) konja; 
REG124.2.2 AQHA obrazec za prenos lastništva (Transfer report), pravilno 
izpolnjen in podpisan s strani zadnjega uradnega lastnika, kot tudi vseh 
kasnejših lastnikov in 
REG124.2.3 predpisano ceno za prepis, članski status kupca pa določa višino tega 
zneska. 

REG124.3 AQHA bo priznalo podpis katerega koli od solastnikov-skupnih lastnikov 
konja na prenosu lastništva, če je le-ta naveden na rodovniku kot trenutni lastnik oz. 
solastnik, razen v primeru, če gre za prenos iz skupnega lastništva na ime enega od 
lastnikov, kjer se zahtevajo podpisi vseh solastnikov konja. Dodatno, AQHA bo priznalo 
podpis kateregakoli  družabnika, ko je kot lastnik konja registrirano družabništvo. Če 
tak postopek ni dovoljen oziroma je drugače omejen, morajo solastniki ali družabniki 
obvestiti AQHA s pisnim sporazumom (posebnim obrazcem), kjer so navedeni pogoji, 
ime konja in registracijska številka in podpisani vsi solastniki oziroma družabniki. 
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REG124.4 ODGOVORNOST PRODAJALCA: Uradni lastnik konja (naveden na 
certifikatu o registraciji) v času prodaje je odgovoren za izpolnitev prenosa lastništva v 
celoti in za njegovo dostavo AQHA.  

REG124.4.1  Prodajalec mora na prenosu lastništva navesti pravilno ime in 
registracijsko številko konja, datum prodaje, ime in naslov kupca ter svoje 
podatke in podpis. Prodajalec mora nemudoma dostaviti vso dokumentacijo na 
AQHA. Plačilo prenosa je stvar osebnega dogovora med kupcem in prodajalcem, 
mora pa spremljati dokumentacijo, članski status kupca pa določa višino tega 
zneska. 

REG124.5 Kakršna koli sprememba ali brisanje, črtanje ali dodajanje na izpolnjenem 
prenosu lastništva bo povod za preverjanje pristnosti. 
REG124.7 Če sta certifikat o registraciji in prenos lastništva dostavljena na AQHA brez 
zadostnih podatkov, bo AQHA certifikat o registraciji zadržalo, dokler prenos lastništva 
ne bo pravilno izpolnjen in sproveden.  

REG125. NAJEMI 
REG125.1 Da bi se najem konja priznal, je treba pisno obvestilo o najemu vložiti pri 
AQHA, biti mora podpisano s strani uradno zavedenega lastnika kot najemodajalca in 
najemnika. Obvestilo mora vsebovati datum začetka najema in čas najema, ki pa ne sme 
biti daljši od treh let. Da bi po tem času najem še vedno bil veljaven, je treba postopek 
ponoviti. Če je najem krajši, se mora na obvestilu navesti tudi konec najema. Prenehanje 
najema pred iztekom roka se javi AQHA s pisnim obvestilom, kjer se navede zaključek 
najema, in podpisom najemodajalca in najemnika, ali pa s pravilno izpolnjenim 
prenosom lastništva (Transfer Report), kjer se prikaže sprememba lastništva iz 
najemodajalca na najemnika, podpisanim s strani lastnika konja/najemodajalca. Za 
zaključek najema se ne obračunajo dodatni stroški, pa naj gre za redni ali podaljšani 
zaključek. 
REG125.2 Uveljavljanje najemnikovih omejitev pri uporabi konja je izključna 
odgovornost najemodajalca. 
REG125.3 Prenos lastništva dirkalnega konja iz claiming race zaključi najem. 
REG125.4 Skozi trajanje najema  AQHA ne bo zabeležilo  sprememb v lastništvu vse 
dokler najem ni končan. Samo najemnik ali njegov zastopnik je pooblaščen za 
podpisovanje certifikata rejca, poročila o pripustih ali vloge za registracijo za žrebeta, ki 
pripadajo (ki so potomci) najetega konja. 

REG126. AVTORIZACIJA 
REG126.1 Ko je lastnik konja podjetje, ranč, kmetija, sindikat, korporacija,  partnerstvo, 
fakulteta ali šola, klub ali družina,  mora pri AQHA biti registriran obrazec o avtorizaciji, 
iz katerega je razvidno, kdo v takšni navezi lahko podpisuje dokumente. Pisna 
avtorizacija je prav tako potrebna, ko individualni lastnik pooblašča drugo individualno 
osebo, da podpisuje zadeve v njegovem imenu.  
REG126.2 Na vseh AQHA dokumentih, razen na prenosu lastništva, kot je omejeno v 
členu REG124.3, bo AQHA priznalo podpis kateregakoli skupnih lastnikov, če je le-ta 
naveden na konjevem veljavnem certifikatu o registraciji. Dodatno, AQHA bo priznalo 
podpis katerega koli  posameznika v partnerski navezi, če so osebe v partnerstvu naštete 
kot posamezniki.   
REG126.3 V primeru da gre za mladoletnika, mlajšega od 18 let, AQHA zahteva izjavo 
skrbnika ali starša, v kateri navaja rojstni datum otroka in imenuje osebo(e), ki bo(do) 
podpisoval(e) v imenu mladoletnika. 
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REG126.4 Ko lastnik konja umre, mora prejeti AQHA pravno dokumentacijo, v kateri je 
naveden imenovan zastopnik ali zakoniti naslednik (testament ali sodni nalog o upravi 
zapuščine ali podobno) in katero spremlja originalno potrdilo o pristnosti ali pečat 
zapuščinskega sodišča. V primeru da ni overjenega prepisa oporoke, je potrebno 
dostaviti izjavo o dedovanju, izpolnjeno s strani dedičev in overjeno pri notarju. 
REG126.5 Pooblastilo zastopniku (agentu) se lahko prekliče s pisnim obvestilom 
registriranega lastnika ali najemnika. Tak preklic avtorizacije stopi v veljavo z dnem, ko 
prispe na AQHA. 
REG126.6 Ko pooblastilo odobri najemnik, pooblastilo velja tako dolgo, dokler se 
pooblastilo ne prekliče ali AQHA prejme preklic najemne pogodbe.  

REG127. SMRT KONJA ALI KONJ PRODAN BREZ DOKUMENTACIJE 
REG127.1 Ko kateri koli registriran konj umre in o tem ne obstaja nobena 
dokumentacija, mora lastnik obvestiti AQHA in predati certifikat o registraciji na AQHA 
zaradi zabeležke. Certifikat o registraciji se bo spremenil tako, da bo vpisan datum 
konjeve smrti in se bo vrnil lastniku, razen če je AQHA naročeno drugače. 
REG127.2 Ko po AQHA registru konj dočaka 25 let, števši preko 1. januarja leta njegove 
žrebitve, se avtomatično predvideva, da ni več živ, in se ga avtomatično izbriše iz  
seznama živečih konj. Potomci, spočeti po tem datumu, se ne morejo več registrirati, niti 
zadevni konj ne more več nastopati v AQHA odobrenih tekmovanjih, v kolikor lastnik 
ne potrdi, da je konj še živ. V postopku verifikacije se lahko zahtevajo barvne fotografije, 
na katerih se vidi cel konj in pisna izjava lastnika, katero se sme zahtevati vsako leto. 

 
NASVETI ZA BOLJŠE FOTOGRAFIJE 
Če boste vlogi za rodovnik  priložili pravilno narejene fotografije, boste s tem pospešili proces 
izdaje. Ko boste fotografirali konja (žrebe), pazite na naslednje: 

� Uporabljajte digitalni ali navadni fotoaparat, izogibajte se instant (polaroid) posnetkom, 
saj posnetki sčasoma obledijo. 

� Za fotografiranje izberite sončen dan, sonce naj bo za fotografom. 
� Vedno pošljite štiri osnovne poglede – od spredaj, od zadaj, levo in desno stran. 
� Namestite konja, da stoji tako, da se vse štiri noge jasno vidijo na vsaki fotografiji. 
� Priložite še peto sliko, ¾ pogled od spredaj, na katerem se jasno vidi obraz in vse štiri 

noge. Če vam kdo pomaga držati žrebe,  naj se ga ne vidi na sliki. 
� Ne sedlajte konja in ne pokrivajte ga s pregrinjalom, predvsem pa naj bo čist, brez 

ostankov umazanije po telesu. 
� Konj, ki ga fotografirate, naj bo edini konj na sliki. 
� Postavite konja na ravna tla, izogibajte se visoki travi ali kakšnim drugim predmetom, ki 

bi zakrivali pogled na konja. 
� Umaknite grivo (čop) s čela, da se vidi oznaka. 
� Poslikajte tudi nenavadna znamenja ali oznake izven normalnih meja belih oznak. 

Priporočeno je, da k takšni oznaki prislonite ravnilo, da se dobi približna predstava o 
velikosti. 

� Bodite pozorni na ozadje. Uporabljajte kontrastno: temnejši konji najbolje pridejo do 
izraza pri svetlejšem ozadju in obratno.   
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IV. TEKMOVANJA 
 
 

SHW205. ZAŠČITA ŽIVALI. Z vsakim Ameriškim Quarter konjem se vedno ravna humano, 
dostojanstveno ter s spoštovanjem in sočutjem. Ta prepoved nehumanega ravnanja zavezuje 
člane AQHA in nečlane. 
 SHW205.1 AQHA 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 privilegiji, 
lahko je odstranjen iz prireditvenega prostora in/ali izključen iz AQHA. 

 SHW205.2 Standard, po katerem se postopki in ravnanje ocenjuje, se meri  po tem, da 
razumna oseba, izobražena in izkušena v splošno priznanih  konjerejskih 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 KRŠITVE. 
SHW215. IZPOLNJEVANJE  ZAHTEV  ZA  NASTOPANJE 
 SHW215.5  Samo žrebec, kobila in kastrat, star 2 leti in več, ki ima izdan Certifikat 
 o registraciji, izpolnjuje pogoj za nastopanje v performans disciplinah.  

SHW215.6 Noben dvoletnik ne sme nastopati v performans disciplini pred 1. julijem 
njegovega leta kot dvoletnika; z izjemo letnikov, ki smejo nastopati in služiti točke v 
showmanshipu in halter razredih. 
SHW215.7  Kastrati, ki so v času tekmovanja v AQHA rodovniku v času obdelave 
podatkov iz tekmovanja še vedno zabeleženi kot žrebci, bodo iz tekmovanja 
diskvalificirani. 
SHW215.8 Žrebeta do enega leta se smejo udeležiti tekmovanj kljub temu da 
 nimajo izdanega AQHA rodovnika vendar morajo nastopati brez imena, morajo pa  biti 
upravičena (izpolnjevati pogoje) za izdajo rodovnika. V kolikor pred ali po oddaji vloge 
za izdelavo rodovnika AQHA ugotovi, da žrebe ni upravičeno do rodovnika oziroma 
mora izpolniti določene pogoje, žrebe ne more več sodelovati na AQHA odobrenih 
tekmovanjih ali, če je registracija pogojna, ne bo sodelovalo na AQHA odobrenih 
tekmovanjih dokler pogoji niso izpolnjeni. 
SHW215.9 Z žrebci ni dovoljeno sodelovanje v kategorijah Rookie, Level 1 amateur ali 
Level 1 ali youth, ali v katerem koli youth razredu, razen pri youth 14 in starejših 
tekmovalcih, ki živijo v Mehiki, Južni ali Srednji Ameriki. Ti smejo tekmovati z žrebcem 
v youth performance razredih, če so le-ti organizirani v Mehiki, Južni in/ali Srednji 
Ameriki. 

SHW261. Tabela točkovanja. Velja za vsa AQHA-odobrena tekmovanja po svetu. Število točk je 
odvisno od števila štartov v razredu. 
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SHW300. OPREMA.  
 SHW300.1 Ko problem z opremo nastopajočemu povzroči zastoj ali onemogoči 

nadaljevanje nastopa, sodnik diskvalificira nastopajočega, razen v Working Hunter in 
 Jumping. 
 SHW300.2 Na vseh odobrenih 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 Če tekmovalec ne nosti številke na vidnem mestu, je to povod za njegovo 
diskvalifikacijo. 

 
 
 
 
 
 
 

Dovoljeni tipi podbradnih verižic 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 dovoljena western brzda 
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Nedovoljene brzde 

 
SHW305. WESTERN OPREMA 

SHW305.1 Izraz »hackamore« (v nadaljevanju hakamor) se nanaša na uporabo 
fleksibilnega ovitega surovega usnja, usnja ali bosala iz vrvi, katerega jedro je surovo 
usnje ali fleksibilna vrv. Hakamor 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« (lomljena navadna brzda, t.i. »oliva«; v nadaljevanju 
snaffle) 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. Neobvezen usnjen 
podbradni pašček, pritrjen pod vajetmi na snaffle brzdo, je dovoljen. 
SHW305.3  Izraz brzda v western tekmovalnih disciplinah se nanaša na uporabo  “curb 
bit” brzde, ki ima cel ali lomljen ustni del, ima krake in deluje na principu vzvoda (t.i. 
stroga brzda, »kandara«; v nadaljevanju brzda na vzvod) Vse brzde morajo biti proste 
mehanizmov in se morajo smatrati kot standardne western brzde. 

 SHW305.4 Oris standardne, dovoljene western brzde na vzvod: 
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 
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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. 

  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, ki tekmujejo s 
hakamorjem/snafflom, 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 disciplini trail je dovoljeno zamenjati roko, če to 
zahteva premagovanje ovire. Kršenje tega pravila pomeni avtomatsko diskvalifikacijo. 
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 nobenem od reining razredov. 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 v working cow horse, se prosta roka lahko 
uporablja za nameščanje vajeti. V vseh western razredih se predolga/e vajet(i) lahko 
poravna ali razvozla kadarkoli med nastopom, pod pogojem, da je jahačeva prosta 
roka, ki jo uporabi za poravnanje ali razpletanje vajeti, vedno za vodilno roko. 
Kakršen koli poskus spremeniti napetost ali dolžino vajeti med brzdo in roko, ki drži 
za vajeti, se smatra za uporabo dveh rok in se točkuje z nič ali diskvalifikacijo. 

  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. 

SHW305.7 Junior konji, ki tekmujejo v junior western pleasure, western 
 horsemanship, reining, working cow horse, boxing, ranch horse riding, western riding in 
trail s hackamorjem ali snafflom, se lahko vodijo z eno ali dvema rokama na vajetih. 
Spodnja dela vajeti morata biti prekrižana in viseti na nasprotni strani konjevega vratu, 
ko se jaha dvoročno z deljenimi vajetmi, razen pri working cow horse, boxing in 
reiningu. Enojne, cele vajeti (npr. mecate) se ne smejo uporabljati pri snafflu, razen pri 
disciplinah versatility ranch horse, boxing, ranch horse riding, working cow horse in 
reining, kjer je mecate dovoljena. 
SHW305.8 V vseh western disciplinah so konji opremljeni z western sedlom in 
primerno uzdo, snafflom ali hakamorjem 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 



34 

 

©Vascer Quarter Horses 2017-2018 
 

ne sme šteti za boljšo od dobre navadne delovne opreme. Konji, stari 5 let in mlajši, so 
lahko opremljeni s snafflom, hakamorjem, brzdo na vzvod, »half-breed« ali »spade« brzdo. 
Konji, stari 6 let in več so lahko opremljeni samo z brzdo na vzvod, »half-breed« ali 
»spade« brzdo. Deljene vajeti ali romal vajeti se morajo uporabljati pri brzdi na vzvod, 
razen pri hitrostnih disciplinah, team penningu, ranch sortingu, ropingu in cowboy 
mounted shootingu, kjer so izbirne. Ko se uporablja brzda na vzvod, se zahteva tudi 
podbradni pašček ali 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. 

SHW305.8.1 Uporaba opreme z deljenimi vajetmi je dovoljena samo pri working 
cow horse, versatility ranch horse ranch cow delu, VRH limited ranch cow delu in 
v boxing razredih. Podrobnejša razlaga uporabe opreme z dvojnimi vajetmi je 
opisana v členih SHW509.1.6 – SHW509.1.7. 
SHW305.8.2 Kateri koli konj kakršne koli starosti, jahan v katerem koli 
Rookie/Level 1 youth, Rookie/Level 1 amateur ali Level 1 razredu se lahko jaha 
dvoročno s snafflom/hakamorjem.  

SHW306. WESTERN: IZBIRNA 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. 
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, ranch horse riding, 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.  WESTERN: 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 »belly bands« trebušni pasovi, »saw tooth« brzde, »hock hobles«, »tack collars «, 
podbradne paščke z zakovicami ali »tack hackamores«; biči uporabljani v showmanshipu, 
»war bridle« oz. uzda, ki ima le vajeti povezane z vrvjo v ustih ali kakršne koli podobna 
oprema; uporaba brzde na vzvod 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), »chambona«, (hlevske oglavke iz kovine, ne glede na to, koliko je 
ovita ali podložena), opreme iz zavitega pletenega surovega usnja (twisted rawhide) 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, drsne vajeti pritrjene med ali okoli prvih nog niso dovoljene na AQHA 
odobrenih prireditvah.  
SHW307.6 »Jerk lines« za roping. 
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SHW307.7 »Tack collars« za roping. 
SHW307.8 Tie-down naj ne bi imel za sestavni del nosnika ali lonžirne oglavke. Lonžirna 
oglavka ali nosnik kakršne koli izdelave naj se ne bi uporabljala med tekmovanjem. 
SHW307.9 Stremeni naj ne bi bili med sabo povezani z vrvico ali kakršnim koli drugim 
materialom. 

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, suknjič, western 
klobuk in western škornje. Izjeme zaradi verskih razlogov ali fizičnega hendikepa - 
invalidnosti morajo biti dovoljene, po prejemu pisne vloge na AQHA in pridobitve pisne 
odobritve pred nastopom. Nošenje čelade v vseh razredih je stvar osebne izbire 
tekmovalca.  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 youth, Level 1 youth in open razredih 
hitrostih disciplin tekmovalci, stari 18 let in manj, lahko uporabljajo gumijaste trakove na 
nogah (maksimalna širina ¼ inča =0,64 cm) med tekmovanjem, a naj ne bi bili privezani, 
pripeti ali kakor koli drugače pritrjeni. 

 SHW320.5 Po lastni presoji lahko sodnik zaradi vremenskih razmer priredi 
 pravila oblačenja. 

SHW320.6 Sodnik ima pravico diskvalificirati tekmovalca zaradi kakršnega koli kosa   
opreme ali obleke, ki bi, po njegovem mnenju, lahko dalo tekmovalcu nešportno 
prednost. 

SHW325.  ŠEPANJE  Sodnik naj bi pregledal in preveril vse konje, ki nastopajo v vsakem 
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 Jasno »kimanje« glave, zastajanje koraka, skrajševanje koraka; 
  SHW325.1 .3 Minimalno nošenje teže pri gibanju in/ali počivanje ter   
  nesposobnost gibanja. 
SHW330.  HODI – WESTERN DISCIPLINE  Sledeča terminologija se uporablja pri vseh 
western razredih: 

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. 
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. Za konje, ki tečejo štiritakten galop, se smatra, da 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. 
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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 hitro pokrivati  
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 gibanja naprej 
kot western kas. 
SHW334.3 Podaljšan kas- prikazuje očitno podaljšanje koraka in jasno spremembo v  
hitrosti. Konj naj bi izgledal kot da pokriva večjo razdaljo na ranču, z glavo in vihrom  
višje od horizontalne linije. 
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. 

SHW415. LEVEL 1 RANCH RIDING namen Level 1 ranch riding je dovoliti konju, da 
tekmuje med enakimi konji z minimalnimi dosežki, na istem nivoju izkušenosti. Level 1 
ranch riding je odskočna deska za naprednejša tekmovanja v Level 2 in Level 3. 

SHW415.1 Konji, ne glede na njihovo starost, se lahko jahajo z eno roko v standardni 
western brzdi, odobreni v AQHA pravilih o opremi, ali z eno ali dvema rokama v 
snaffle bit ali bosalu, kot je opisano v AQHA pravilih o opremi. 
SHW415.2 Razen z izjemo glede primernosti in opreme veljajo v Level 1 ranch riding 
enaka pravila kot v ranch ridingu. 
SHW415.3 Konji zadovoljujejo pogojem za nastopanje, če niso, šteto od 1. januarja 
tekočega leta: 

SHW415.3.1 zaslužili 25 ali več točk v AQHA odobrenih ranch riding razredih 
(konjeve točke iz vseh nivojev in razredov štejejo, vključno z 
introductory/rookie točkami in se pri določanju ustrezanja seštevajo); 
SHW415.3.2 zaslužili $1000 ali več pri kateri koli konjeniški organizaciji v 
ranch riding razredih. 
SHW415.3.3 Natančno spremljanje ustrezanja pogojev za nastopanje v 
kategoriji je odgovornost lastnika ali tekmovalca. 

SHW416. RANCH RIDING. Namen ranch riding discipline je merjenje sposobnosti konja, da je 
veselje za jahanje, medtem ko se uporablja kot pomoč pri prehodu od enega opravila na ranču k 
drugemu. Konj naj bi odseval vsestranskost, odnos do dela in gibanje, značilno za delovnega 
ranč konja, jahanega izven ograje maneže. Konj naj bi bil dobro treniran, sproščen, tih, mehak in 
v dobrem ritmu v vseh hodih. Idealen ranč konj bo potoval z vidnim gibanjem naprej in 
prikazal očitno podaljšanje koraka pri podaljšanih hodih. Konja se lahko jezdi z lahkim 
kontaktom ali na relativno popuščenih vajetih, brez prikazovanja nepotrebnega zadrževanja, a 
spet ne na povsem popuščenih vajetih. Skupek manir in odzivnosti ranch riding konja, pri 
pravočasno izvedenih prehodih na tekoč in pravilen način, kot tudi kvaliteta gibanja, je 
primarnega pomena. Idealen ranch riding konj naj bi imel naraven izgled ranch konja, od 
glave do repa, v vsakem manevru. 

SHW416.1 Za konje stare tri leta ali več je disciplina ponujena za kategorije junior, 
senior ali konje vseh starosti, in kot razred za vse starosti v Level 1 youth, youth, Level 1 
amateur, Select amateur in amateur.   
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SHW416.2 Konj, ki tekmuje western pleasure ali walk/trot western pleasure ne sme na 
istem tekmovanju nastopati v ranch ridingu, ne glede na razred (youth, amateur, select 
ali open). 

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 manever bo prejel oceno, 
ki je dodana ali odvzeta od 70, dodatno se odštejejo še kazenske točke. Vsak manever je 
ocenjen po naslednjem sistemu, v razponu od plus ½ do minus ½: -1 ½ izjemno slabo, -1 
zelo slabo, -1/2 slabo, 0 korektno, +1/2 dobro, +1 odlično, +1 ½ izjemno. Ocene za 
manevre se določijo in dodajajo neodvisno od kazenskih točk. 
SHW417.2 Med zahtevane hode sodijo korak, kas in galop v obe smeri ter  podaljšan 
kas ter galop v vsaj eno smer; enako velja za stop in odstopanje.  
SHW417.3 Izbirni manevri lahko vključujejo med hojo postrani (side pass), obrate za 
360° ali več, menjavo galopa (enostavno ali letečo), hod, kas ali galop čez kavaleto/-e, ali 
katerakoli kombinacija manevrov, za katero je razumljivo, da jo ranč konj sreča pri delu 
na ranču. 
SHW417.4  Uporabi se lahko eden od predlaganih vzorcev, vendar lahko sodnik uporabi 
drugačen vzorec, da so le vključeni vsi zahtevani manevri in trije (ali več) izbirnih 
manevrov. Če vzorec izbere sodnik je priporočljivo, da se stop ne izvede takoj po 
podaljšanem galopu. 
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. SHW334 Ranch Riding.), le da je poudarek  na tem, da se konj izdatno giblje 
naprej, hodi pa so tekoči in konj z njim hitro prepotuje razdaljo v vseh hodih. Tranzicije 
med hodi naj bi se izvajale 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 kasu (lahki kas) je sprejemljivo. 
            SHW417.10  Dotikanje ali držanje za rog sedla je sprejemljivo. 
SHW418. OBLEKA IN OPREMA PRI RANCH RIDING. 
 SHW418.1 Ne uporablja se (barvni, npr. bleščice ipd.) lak za kopita. 
 SHW418.2 Brez spletene ali spete grive ali repa, brez repnih podaljškov. 
 SHW418.3 Britje znotraj ušes je odsvetovano. 
 SHW418.4 Dovoljeno britje poti za uzdo ter prirezovanje 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. Srebrno okrasje na uzdah in sedlih se ne odobrava. 

SHW418.6 Tekmovalcem se priporoča uporaba predprsnice in zadnjega podprsnega 
pasu. 

SHW419. KAZNI PRI RANCH RIDING.  Tekmovalec bo dobil kazen vedno, ko se zgodi kaj od 
spodaj naštetega: 
 SHW419.1 1 kazenska točka 
  prepočasen za zahtevan hod 
  glava za vertikalo 
  konj ne deluje uravnoteženo  
  konj pade iz hoda v koraku ali kasu za 2 sekvenci koraka ali manj 
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 SHW419.2 3 kazenske točke 
  konj pade iz hoda v koraku ali kasu za več kot 2 sekvenci koraka 
  konj pade iz galopa  
  napačen galop, nepravi galop 
  preveč popuščene vajeti (v manevru) 
  nepravi galop ali kontra galop več kot 2 sekvenci koraka pri menjavi galopa 
  kas več kot 3 sekvence korake pri enostavni menjavi galopa 

hujše rušenje katere koli ovire   
 SHW419.3 5 kazenskih točk 
   očitna neposlušnost (brcanje, grizenje, vzpenjanje, ipd.) za vsako neposlušnost 
 SHW419.4     10 kazenskih točk 
  Nenaraven izgled za ranch konja. (Konjev rep je očiten in nenehno nošen na  

nenaraven način v vsakem manevru.) 
 SHW419.5  (OP) Uvrstitev pod tekmovalce, ki opravijo vse manevre 
  če tekmovalec ne izvede manevra 
  če tekmovalec nepopolno izvede določen manever 
 SHW419.6  Nič (0) točk 

nelegalna oprema, vključno z lakom za kopita, spleteno, speto grivo ali uporaba 
repnega podaljška 

  namerna zloraba 
  večja neposlušnost ali pretirano šolanje konja   

SHW419.7 Pri dotiku ali udarcu kavalete ni določena kazen, vendar se lahko odvzame 
točke pri oceni za manever. 
SHW419.8 Pri preveč ali premalo narejenem spinu ni določene kazni, vendar se lahko 
odvzame točke pri oceni za manever. 

Ranch riding vzorec 1 
1. Walk (korak) 
2. Trot (kas) 
3. Extend the trot, at the top of the arena ,stop 
(podaljšan kas, na koncu maneže stop) 
4. 360 degree turn to the left (obrat za 360 v 
levo) 
5. Left lead 1/2 circle, lope to the center (levi 
galop 1/2 kroga, čez sredino maneže) 
6. Change leads (simple or flying) (menjava 
galopa, enostavna ali leteča) 
7. Right lead 1/2 circle  (desni galop, 1/2 
kroga) 
8. Extended lope up the long side of the arena 
(right lead) (podaljšan galop po daljši strani 
maneže, desni galop) 
9. Collect back to a lope around the top of the 
arena and back to center (zbereš v galop po 
krajši strani maneže in nato proti sredini) 
10.Break down to an extended rot (menjava v 
podaljšan kas) 
11. Walk over poles (v koraku čez kavalete) 
12. Stop and back (ustavi in odstopi) 



39 

 

©Vascer Quarter Horses 2017-2018 
 

 
 
 
 
 
 
Ranch riding vzorec 2 
1. Walk (korak) 
2. Trot (kas) 
3. Extended trot (podaljšan kas) 
4. Left lead lope (levi galop) 
5. Stop, 1 1/2 turn right (stop, 1/2 obrata v desno) 
6. Extended lope (podaljšan galop) 
7. Collect to working lope-right lead (zberi v galop, 
desni galop) 
8. Change leads (simple or flying) (menjava galopa, 
enostavna ali leteča) 
9. Walk (korak) 
10. Walk over logs (v koraku čez kavalete) 
11. Trot (kas) 
12. Extended trot (podaljšan kas) 
13. Stop and back (ustavi in odstopi) 
 
 
 
 

Ranch riding vzorec 3 
1. Walk to the left around corner of the arena (v 
koraku levo okoli vogala maneže) 
2. Trot (kas) 
3. Extend alongside of the arena and around the 
corner to center (podaljšan kas do sredine) 
4. Stop, side pass right (stop, side pass/stranhod v 
desno) 
5. 360 degree turn each direction (either way 1st) 
(obrat za 360 v obe smeri, vseeno v katero najprej) 
6. Walk (korak) 
7. Trot (kas) 
8. Lope left lead (levi galop) 
9. Extend the lope (podaljšan galop) 
10. Change leads (simple or flying)  (menjava 
galopa, enostavna ali leteča) 
11. Collect to the lope (zberi v galop) 
12. Extend Trot (podaljšan kas) 
13. Stop and back (ustavi in odstopi) 
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Ranch riding vzorec 4 
1. Walk (korak) 
2. Trot serpentine (kas v serpentino) 
3. Lope left lead around the end of the arena and 
then diagonally across the 
arena (levi galop do konca arene, okrog in proti 
sredini) 
4. Change leads (simple or flying) and (menjava 
galopa, enostavna ali leteča in) 
5. Lope on the right lead around end of the arena 
( desni galop po krajši stranici maneže) 
6. Extend lope on the straight away and around 
corner to the center of the 
arena (podaljšan galop po daljši strani maneže, 
zavij, do sredine kratke stranice, potem) 
7. Extend trot around corner of the arena 
(podaljšan kas okoli maneže) 
8. Collect to a trot (zberi v kas) 
9. Trot over poles ( v kasu čez kavalete) 
10. Stop, do 360 degree turn each direction 

(either direction 1st) (L-R or R-L) (ustavi, naredi obrat za 360 v obe smeri, vseeno v katero 
najprej) 
11. Walk, stop and back (korak, ustavi, odstopi) 
 
 

 
Ranch Horse Pleasure vzorec 5 
1. Walk (korak) 
2. Trot (kas) 
3. Extended lope-right lead (podaljšan 
desni galop) 
4. Lope-right lead (desni galop) 
5. Change leads (simple or flying) 
(menjava galopa, enostavna ali leteča) 
6. Lope left lead (levi galop) 
7. Extended trot (podaljšan kas) 
8. Stop, side pass left, side pass right, 1/2 
way (stop, stranhod/side pass levo, nato 
desno do polovice) 
9. Walk over logs (korak čez kavalete) 
10. Walk (korak) 
11. Trot square (odkasaj kvadrat) 
12. Stop, 360° turn left, back (ustavi, obrni 
za 360 v levo, odstopi) 
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SHW430. WESTERN HORSEMANSHIP Na voljo samo v amateur in youth razredih. 
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. 

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 70 kot 
povprečno oceno. Priporoča se, da se tekmovalca ne oceni z manj kot 50 razen pri 
diskvalifikaciji. Možne so polovične točke. Manevre se oceni tako: 

+ = odlično 
√+ = dobro 
√ = korektno 
√ - = slabo  
- =  zelo slabo 
Dodaten + (izvrstno) ali – (zelo podpovprečno) se ravno tako lahko dodeli. 

 SHW432.1 KONČNA OCENA naj bi bila na osnovi 0-100, s 70 kot povprečno oceno 
−−−− 90-100 Odličen jezdec,  vključno z držo telesa in uporabo namigov. Vzorec je 

narejen tekoče, precizno in elegantno, z veliko mero profesionalizma. 
−−−− 80-89 Zelo dober nastop in izvedba vzorca, korektno konjarstvo in uporaba 

namigov.  Odličen jezdec, ki naredi nastop z eno večjo napako. 
−−−− 70-79 Dobra izvedba vzorca in povprečno konjarstvo, ki mu manjkata pravilen 

stil in profesionalnost predstavitve, da bi lahko dosegal nivo višje ocene. Zelo 
dober jezdec, ki naredi večjo napako ali odličen jezdec, ki naredi hujšo napako.   

−−−− 60-69 Povprečna izvedba vzorca, ki ji manjka hitrost in natančnost, ali ima jezdec 
očitno pomanjkljivo znanje ježe, kar mu povzroča težave pri dobrem konjarstvu; 
ali dober konjar, ki naredi dve ali tri manjši napaki v izvedbi vzorca.  Zelo dober 
jezdec, ki naredi hujšo napako.   
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−−−− Manj kot 59 Dobro odjahan vzorec z eno hujšo ali več večjih/manjših napak; 
odličen alu zelo dober jezdec, ki naredi ve in /ali kombinacijo hujših, večjih ali 
manjših napak. Jezdec, ki demnostrira premalo sposobnosti in znanja o pravilni 
drži pri jahanju.  

SHW433. CELOTEN VIDEZ TEKMOVALCA IN KONJA    Jezdečeva drža, samozavest, 
izgled in stil med potekom tekmovanja, kakor tudi fizični izgled konja, bodo ocenjeni med 
nastopom. 
SHW434.  NASTOP IN DRŽA TEKMOVALCA Tekmovalec mora nositi primerno 
western obleko. Obleka in oseba mora biti urejena in čista. Uporaba kakršnega koli tipa umetne 
pomoči ali magnetnih naprav je povod za diskvalifikacijo. 

SHW434.1 Tekmovalec naj bi na konju deloval naravno in jezdil uravnoteženo, v 
 funkcionalni in pravilni drži, ne glede na to, kateri  manever ali 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. 
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. PREDSTAVEV 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, 
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nevoljno, oslabelo, shujšano ali preutrujeno, je kaznovan glede na resnost stanja. Oprema se 
mora konju prilegati, biti čista in v dobrem stanju. 
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. Hujša neposlušnost ni povod za 
diskvalifikacijo, a dodelijo se kazenske točke, jezdec pa se ne more uvrstiti nad 
tekmovalce, ki so odjahali vzorec korektno. Nesposobnost slediti predpisanemu vzorcu, 
podiranje stožcev ali delo na napačni strani stožcev, 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. Kontra galop (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 leg-yielda 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.  
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 Napake se razvrščajo v manjše, večje in hujše napake. Sodnik določi 
primerno razvrstitev napake glede na stopnjo in/ali pogostost kršitve. Nastopajoči, ki zagreši 
hujšo napako, se sicer izogne diskvalifikaciji, naj pa bi se uvrstil pod tekmovalce, ki so vzorec 
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zaključili korektno. Manjša napaka postane večja, večja pa hujša v primeru, če teža ali pogostost 
napak med izvedbo narašča. 
 SHW437.1 Manjše napake – odbitek 5 točk 

če konj pade iz hoda v koraku ali kasu/jogu za 2 sekvenci koraka ali manj 
če tekmovalec naredi od  1/8  do ¼ obrata preveč ali premalo 
dotik ali udarec po stožcu 
očitni gledanje pod noge da se prekontrolira vodilna noga 

SHW437.2 Večje napake – odbitek 10 točk 
če konj pade iz galopa, ali če galopira na napačno nogo 1-2 galopska skoka 
če se ne prikaže zahtevan hod ali ne ustavi v 10 feet (3m) od predvidenega 
mesta, kot zahteva vzorec 
napačna vodilna noga ali padedc iz hoda (razen pri popravljanju nepravilne 
noge)  
padec iz hoda pri koraku, kasu ali jogu za več kot 2 sekvenci koraka 
izguba stremena 
nošenje glave prenizko in /ali preveč z a vertikalo ko je konj v gibanju, 
dajanje vtisa zastrašenosti 

SHW437.3 Hujše napake – odbitek 20 točk (tekmovalec ni diskvalificiran, vendar se 
uvrsti pod vse  tekmovalce, ki niso storili težje napake): 

izguba vajeti 
uporaba katere koli roke za zastraševanje ali pohvalo konje med izvajanjem 
vzorca ali skupnim delom 
držanje za sedlo, s katero koli roko 
dajanje namiga s koncem romala 
če konj kaže resne znake neposlušnosti vključno z ritanjem, brcanjem, 
nabijanjem, vzpenjanjem 
uporaba ostroge pred podprsnico 

 SHW437.4  Diskvalifikacija (tekmovalec ne doseže uvrstitve): 
če tekmovalec ne nosi prave številke 
zloraba ali pretirano šolanje konja 
če tekmovalec poruši stožec, jaha izven vzorca ali dela na napačni strani 
stožca 
padec konja ali jezdeca 
uporaba nedovoljene opreme, držanje vajeti na način, ki ni dovoljen 
uporaba prepovedane opreme 
jahanje izven vzorca, vključno s podiranjem stožca ali jahanjem na 
napačni strani stožca ali markerja; brez prikaza zahtevanega hoda ali 
pravilnega galopa sploh, več ali manj kot ¼ obrata pri obračanju 

 SHW437.5 Napake, ki se točkujejo glede na resnost in so razlog za diskvalifikacijo, 
 razen v Level 1 amateur ali Level 1 youth, vključujejo: 

če konj nosi glavo prenizko in/ali očitno za vertikalo, pretirano in nenehno, med 
gibanjem ali kako drugače kaže znake zastrašenosti. 

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. Konji bodo prejeli kazenske točke za kakršno 
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koli nepotrebno zavlačevanje, ko prihajajo do ovire ali jo premagujejo. Konji, ki delujejo 
nenaravno med prehodom čez ovire naj bi prejeli kazenske točke. Od konj se ne zahteva jahanje 
okoli maneže, a proga mora biti postavljena tako, da od konja zahteva prikaz treh hodov (korak, 
kas galop) nekje med oviramo kot del nastopa, kvaliteta in ritem hodov pa se smatra kot del 
ocene manevra. Ko potuje med ovirami, naj je konj uravnotežen, nosi glavo in vrat v sproščeni, 
naravni drži, s tilnikom v nivoju ali rahlo nad vihrom. Glava naj se ne bi nosila za vertikalo in 
dajala vtis zastrašenosti, ali s pretirano iztegnjenim nosom naprej dajala vtis upiranja. 
SHW462.   Proga, ki bo uporabljena, mora biti objavljena najmanj eno uro pred napovedanim 
začetkom tekmovanja. 
SHW463.  TOČKOVANJE. 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 
½: -1 ½ izjemno slabo, -1 zelo slabo, -1/2 slabo, 0 korektno, +1/2 dobro, +1 odlično, +1 ½ izjemno. Ocene 
za ovire 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 padec iz hoda v koraku ali kasu 2 sekvenci koraka 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 kavalete 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 padec iz hoda – korak, kas - v več kot 2 sekvencah koraka 
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 huje 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 

  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 
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če konj zgreši ali se izogne kavaleti, ki je del ovire, z več kot eno nogo 
očitna odpoved poslušnosti konja (vključno z ritanjem, brcanjem, vzpenjanjem, 
udarjanjem);  
držanje  za sedlo, s katero koli roko 

  SHW463.5  diskvalifikacija – 0 točk 
uporaba dveh rok (razen pri snaffle ali hakamore razredih, kjer je uporaba obeh rok 
predpisana), ali menjava roke, ki drži vajeti - razen pri junior konjih, vodenih na 
hakamor ali snaffle, dovoljena je samo ena roka za držanje vajeti, razen ko je zaradi 
premagovanja ovire to potrebno, kot je poudarjeno v WESTERN OPREMI, ali za 
poravnavo vajeti, ko se tekmovalec ustavi 
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 
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 in/ali očitno za vertikalo, pretirano in neprenehoma medtem, ko 
je konj v gibanju, ali dajanje vtisa zastrašenosti 
pretirano odpiranje ust 
SHW464.7 Napake, vzrok za diskvalifikacijo, do katerih pride na poti med ovirami, 
razen v Level 1 amateur ali Level 1 youth razredih, kjer bodo napake prejele kazenske 
točke glede na resnost, vključujejo (1) nošenje glave prenizko (vršiček ušesa nenehno 
pod nivojem vihra); (2) prevelika flekcija glave in vratu, tako da se nos nosi nenehno za 
vertikalo. 

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 Level 1 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. Za trail 
ogrevanje se morajo ovire postaviti skladno s pravili SHW466. 

SHW465.1 Če se proga oz. ovira premakne, poruši, se mora popraviti. V primeru, da 
je ovira uporabljena v kombinaciji, se ne more popraviti dokler tekmovalec ne 
zaključi cele ovire.   

 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 
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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). 
SHW465.3 Uporabljenih mora biti vsaj šest ovir, tri morajo biti iz seznama obveznih, 
vsaj tri preostale pa iz seznama izbirnih ovir. 

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 kategorijah Level 1 
 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 kavalete. 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 – 90-100 cm, dvignjeno največ 20 cm.  
  SHW466.2.3 Galop – 1,8-2 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 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. 
 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, postavljenih v kvadrat. 

Minimalna širina stranice kvadrata je 1,8 m. 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 vključujejo 
 gume 
 živali 
 živalske kože 
 PVC cevi 
 razjahanje 
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 skoki 
 zibajoči ali premikajoči se 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 zemljo« 
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Za lažje razumevanje AQHA razpisov tekem: 
Najprej se izbere 
Disciplina: npr. trail, western horsemanship, ranch riding, reining, cutting, halter,… 
potem se izbere odgovarjajoč 
Razred – class/division (delitev glede na starost jahača in (ne)profesionalnost): Youth, Amateur, 
(Select), Open 
in nato še 
Nivo – Level ( v razredih,  glede na izkušenost in točke jahača): Rookie, Level 1, Level 2, Level 3 
dodatno pa se v vseh OPEN razredih delijo še na 
Kategorije (glede na starost konja): Junior, Senior, All-ages 
pri vseh ROOKIE nivojih se uporablja razvrstitev v kategorije preko kombinacije točk jahača in 
starosti konja. 
V disciplinah working cow horse in reiningu pa je ponujen tudi razred Hackamore & Snaffle 
bit, za vse starosti konj, ki se v tem razredu jahajo izključno na hakamor ali snaffle. 
 
 
 

DEFINIRANJE POSTOPKOV, ZA KATERE SE PRI AQHA 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 s konji 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. 
 
 
 
 
Priročnik je plod ur prevajanja, preverjanja dejstev, usklajevanja in urejanja ter je sestavljen kot 
pripomoček za fizične osebe, člane AQHA iz Slovenije, za njihovo osebno uporabo. V primeru 
nejasnosti oz. razhajanj se mora upoštevati originalni Handbook of rules and Regulations 2018. 
Pravne osebe, združenja, društva, organizacije ipd. oblike pravnih oseb, Priročnika brez 
izrecnega dovoljenja Vašcer Quarter Horses ne smejo uporabljati. 
Originalna vsebina, skice in tabele so ©AQHA. 
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