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VABILO
Vabimo vas, da se udeležite CSN* turnirja v organizaciji konjeniškega kluba Karlo Maribor, ki bo v
soboto 3. junija 2017 na jahališču konjeniškega kluba Karlo na Meljskem hribu 41, v MARIBORU.

Sobota, pričetek ob 9uri:
1. E 60 cm
2. A0 80cm

v dol. času 238.1.1. tempo 325 m/min
stilsko jahanje v dol. času., tempo 325m/min
Skupen ogled parkurja E in A0
3. A1 100cm
v dol. času 238.1.1. tempo 325m/min
4. A1/A2 105cm na čas 238.2.1.,tempo 350m/min
Skupen ogled parkurja za A1 in A1/A2
na čas 238.2.1.,tempo 350m/min
5. A2 110cm
6. A2/L 115cm na čas 238.2.1.,350m/min, skupen ogled parkurja A2 in A2/L
na čas 238.2.1.,350m/min, AMATERSKI POKAL
7. L 120cm
8. Ma 130cm
klasičen baraž čl. 238 2.2.,tempo 350m/min
Splošna določila:
-prijave, štartnine in nagrade so v skladu s splošnimi določili KZS za leto 2017
- konji morajo imeti veljavne ID dokumente z vpisom na IAK, ki ne sme biti starejši od enega leta in cepljenjem vsake pol leta,ter se oddajo ob prihodu
na prostor kluba, in jih dobijo vrnjene, ko gredo domov oz. po opravljenem plačilo vseh obveznosti do organizatorja
-prijavnina po konju znaša 10€ in se plača organizatorju v času tekmovanja
-tekmovalni prostor: 70 x 55 m, podlaga: pesek, padok- 50 x 25 m in jahalnica, podlaga: pesek,
-tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost, organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe, na konjih ali prevoznih sredstvih
-tekmovanje se bo odvijalo na tekmovališču na Meljskem hribu 41, izvoz MB center (Melje)
smer je označena s smerokazi
Privezov ne bo, na razpolago bodo boxi za konje, katere je potrebno REZERVIRATI pri organizatorju:Mihael Kovačič, TEL:041/580-117 ali
karloklub@gmail.como, organizator na prireditvenem prostorju nudi možnost kampiranja in sobe s skupnim ležiščem
Plačila startnin se opravijo do konca tekmovalnega dne, v kolikor želi imeti kdo račun, mora prej obvestit organizatorja.
- možna so tudi prenočišča v Hotelu pizzerija BARON, tel.:024806300
-informacije po telefonu: Miha Kovačič ml. GSM 041-580-117 ali 051322421
-organizator si pridržuje pravico po potrebi spremeniti časovnico oz. propozicije

-GOSTINSKA PONUDBA VINOTOČA KOVAČIČ

Vljudno vabljeni!
KK “KARLO” MARIBOR

KK »KARLO« Maribor, Meljski hrib 41
tel/fax:(02)473-0-282
TRK:nkbm-04515-0000840140

Mihael KOVAČIČ - predsednik
Vpis pri:Davčni urad MARIBOR
Davčna številka:19513712

