VABILO NA POKALNO TEKMOVANJE V DRESURNEM JAHANJU
KD Marsilea in KD Piramida vas vabita, da se udeležite pokalnega tekmovanja v
dresurnem jahanju za leto 2018. Potekalo bo od 12. do 13. maja 2018 na hipodromu
v Mariboru.
Sodili bodo: ga. Dora Markun, g. Andrej Penko in ga. Alenka Fetih.
Tekmovanje bo potekalo na zunanjem jahališču velikosti 20x60 m ter podlago iz
kremenove mivke (ogrevalni prostor 20x60 m, podlaga kremenova mivka).
Program tekmovanja:
Sobota, 12.5.2018, pričetek ob 9:00
• E5_18
• E1_18
• A7_18
• A16_18 (šteje za pokal)
• A17_13 (naloga za štiriletne konje)
• L2_18
• L7_13 (naloga za petletne konje)
• LM4_18
• M1_18
• S1_18
Nedelja, 13.5.2018 pričetek ob 9:00
• E5_18
• E1_18
• A7_18
• A16_18 (šteje za pokal)
• A17_13 (naloga za štiriletne konje)
• L2_18
• L7_13 (naloga za petletne konje)
• LM4_18
• M1_18
• S1_18
Vse tekme so odprte, razen tekem za 4 in 5 letne konje, ki so samo za konje te
starostne skupine.
Podelitve bodo potekale po vsaki kategoriji.

Natančen razpored posameznih tekem in vrstni red nastopajočih bo objavljen na spletni
strani KZS po žrebanju v četrtek, 10.5.2018 po 12:00.
Prijave in odjave na tekmovanje potekajo preko spletne strani KZS do srede, 9.5.2018 do
24:00!
Tekmovalci morajo meti ustrezno tekmovalno licenco, konji morajo biti registrirani pri
KZS. Vsi konji morajo imeti veljavne ID-je iz katerih je razvidno:
• redno cepljenje proti konjskemu kužnemu kašlju, ki ne sme biti starejše od 6 mesecev
• preiskava na IAK, ki ne sme biti starejša od enega leta.
Vse udeležence obveščamo, da brez potnih listov oz. ID-jev ne bomo dovolili vstopa na
tekmovalni prostor (potne liste oz. ID-je oddajte osebju ob prihodu na tekmovališče).
Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost. Organizator ne odgovarja za poškodbe
tekmovalcev, konj, prevoznih sredstev in opreme.
Tekmovanje se bo odvijalo po propozicijah KZS za dresurno jahanje. Startnina je za vsako
tekmo enotna in znaša 20€.
Na voljo bodo montažni boksi za konje, cena boksa znaša 30€/konja/dan. V to ceno je
vključen prvi nastilj.
Drugo:
• Bala sena 8,00 €
• Bala žagovine 10,00€
• Električni priključek 20,00€.
Rezervacije boksov sprejemamo najkasneje do srede, 9.5.2018 na e-naslov
hajanja@yahoo.com.
Nekaj možnosti prenočitve:
• Hotel 365, 3*, www.hotel-365.si, nahaja se le dober km vstran od hipodroma
• Hotel City, 4*, www.cityhotel-mb.si, v centru mesta
• Hostel 4 rooms, www.4rooms.si, v centru mesta, ...
Kontakt organizatorja tekmovanja: 041 391 851 Janja ali hajanja@yahoo.com.
Kje nas najdete?
Vrbanska 65
2351 Kamnica
Tekmovalcem želimo veliko veselja in obilo športnih uspehov!
Vljudno vabljeni!
KD MARSILEA in KD Piramida

