POSESTVO MARSILEA VABI NA TEKMOVANJE V DRESURNEM JAHANJU CDNA, KI BO POTEKALO
V SOBOTO 22.9.2018 S PRIČETKOM OB 10. URI

Pomerili se boste lahko v naslednjih nalogah:
E 1 (tekmovalci z licenco E)
E 1 (tekmovalci z licenco višjo od E)
A 7 (tekmovalci z licenco A)
A 7 (tekmovalci z licenco višjo od A)
A 15 (tekmovalci z licenco A)
A 15 (tekmovalci z licenco višjo od A)
A 17 (naloga za štiriletne konje)
L2
L 7 (naloga za petletne konje)
LM 4
M1
S1
Sodile bodo:
ga. Alenka Fetih, ga. Dora Markun, ga. Anica Rojec in ga. Maruša Čotar
Razglasitev rezultatov in podelitve častnih nagrad:
Razglasitev rezultatov in podelitev častnih nagrad v posamezni kategoriji bo potekala po
vsakem zaključenem sklopu tekmovanj.

Prijave in startnine:
Tekmujejo lahko tekmovalci z ustrezno licenco in s konjem, registriranim pri Konjeniški zvezi
Slovenije.
Prijave za tekmovanje bodo potekale preko spletne strani Konjeniške zveze Slovenije. Rok za
prijavo in odjavo je do srede, 19.9.2018 do 24.00 ure! Natančen razpored posameznih
tekmovanj in štartne liste bodo na voljo v četrtek, 20.9.2018 do 24.00 ure.
Štartnina za posamezno tekmovanje znaša 20 eur in se poravna odgovorni osebi
organizatorja ob registraciji na dan tekmovanja.
Odjave od tekmovanja po poteku prijavnega roka in naknadne prijave k tekmovanju so
možne le skladno s Propozicijami za tekmovanja v dresurnem jahanju v letu 2018.
Ob prihodu in registraciji tekmovalci odgovorni osebi organizatorja obvezno izročijo
identifikacijski dokument za prijavljenega konja, ki mora imeti vpisan izvid IAK testa in
potrdilo o opravljenem predpisanem cepljenju. Identifikacijski dokument za konja se
tekmovalcu vrne po tekmovanju, po poplačilu štartnin in drugih obveznosti do organizatorja.
Parkirišče in jahališče:
Za parkiranje prikolic in transporterjev za konje bo poskrbljeno, na voljo bo nekaj
brezplačnih boksov in privezov (rezervacija boksa je obvezna na tel. št. 031 671 833)
Podlaga tekmovalnega in ogrevalnega prostora bo iz kremenove mivke.
Dežurstvo:
Organizator zagotovi dežurnega kovača in veterinarja.
V vsem ostalem veljajo Propozicije za tekmovanja v dresurnem jahanju v letu 2018 in
Pravilnik FEI za dresurno jahanje za leto 2018.
Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost. Organizator ne odgovarja za morebitne
poškodbe konj, prevoznih sredstev in opreme.
Prireditev je javna in dovoljena, organizator vzdržuje red in varnost udeležencev na prireditvi
s svojo rediteljsko ekipo.
Odgovorni vodja prireditve in oseba za informiranje je:
Mojca Janžekovič (031 671 833)
Odgovorni vodja rediteljev je:
Miroslav Sarkičević (031 379 078).

