VABILO
KD Piramida vas vabi, da se udeležite pokalnega tekmovanja CDNA v dresurnem jahanju, ki bo
potekalo v soboto, 3.6.2017, na Hipodromu Maribor.
Razpisane naloge:
- E1_15 (za jahače z licenco E)
- E1_15 (za jahače z višjimi licencami)
- A7_11 (za jahače z licenco A)
- A7_11 (za višje licence)
- A16_12 (za jahače z licenco A) - NE ŠTEJE ZA POKAL
- A16_12 (za jahače z višjimi licencami) NE ŠTEJE ZA POKAL
- A 17_13 (4 letni konji)
- L2_15
- L7_13 (petletni konji)
- LM 4_09
- M5_09
- S1_09
Podelitve bodo potekale po vsaki kategoriji. Vse tekme bodo odprte, za pokal štejejo vse, razen
nalogi A16.
Sodniški zbor sestavljajo ga.Dora Markun (predsednica), ga.Alenka Fetih ter g.Andrej Penko.
Na nižjih kategorija je možnost, da bodo sodili tudi mlajši klubski sodniki.
Rok za prijave v skladu s splošnimi določili je sreda, 31.5.2017 do 24:00. Rok za odjavo in
možnost spremembe prijavljene kategorije ali dresurne naloge para jahač konj v drugo
kategorijo ali dresurno nalogo pa je do četrtka 1.6.2017 do 12:00 preko spletne strani KZS.
Kasnejše odjave niso mogoče.
Tekmovalci morajo imeti ustrezno tekmovalno licenco, konji morajo biti registrirani na KZS.
Za prijavljene konje je ob prihodu potrebno predložiti veljaven identifikacijski dokument, v
katerem je:
- Vpisana preiskava na IAK, ki ne sme biti starejša od enega leta
- Datum zadnje vakcinacije proti konjski influenci (ime in serijska številka cepiva), ki ne
sme biti starejši od enega leta, pod pogojem, da so bila predhodna cepljenja pravilno
opravljena in vpisana.
Identifikacijski dokument za prijavljenega konja se tekmovalcu vrne po tekmovanju, po plačilu
štartnin in drugih obevznosti do organizatorja.
Podlaga v ogrevališču in tekmovališču bo iz kremenove mivke. Jahališče velikosti 20x60m.
Na voljo bo tudi nekaj montažnih boksov (3x3m) za konje (vključen 1.nastilj) vendar bo
potrebna predhodna rezervacija boksa najkasneje do ponedeljka 29.5.2017, do takrat bo
potrebno tudi olačilo. Cena najema boksa znaša 25€ na konja, možna je nastanitev tudi 1 dan
prej in je vključena v ceno. Vplačilo boksa na TRR Zveza Konjeniških Društev SI56 0228 0026
2323 430. Potrdilo o plačilu pošljite na kdpiramida@gmail.com.

Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe,
ki bi nastale na konjih ali prevoznih sredstvih.
Kontakt: 040 628 921 Sara,
dodaten kontakt: 041/391851 (Janja) ali na e-mail: hajanja@yahoo.com.
Veliko uspehov!
Lokacija:
Hipodrom Kamnica
Vrbanska cesta 65
2351 Kamnica
Lep pozdrav in vljudno vabljeni,
predsednik Konjeniškega društva Piramida
Dušan Selinšek

