VABILO
Konjeniški center Brdo pri Ihanu vabi na tekmovanje v dresurnem jahanju CDNA,
ki bo potekalo v nedeljo 25. 8. 2019 s pričetkom ob 9.00 uri.
PROGRAM IN KATEGORIJE DRESUNIH NALOG:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

E1_18 (tekmovalci z licenco E)
E1_18 (tekmovalci z licenco višjo od E)
E5_18 (tekmovalci z licenco E)
E5_18 (tekmovalci z licenco višjo od E)
A16_18 (tekmovalci z licenco A)
A16_18 (tekmovalci z licenco višjo od A)
L2_18
LM2_18
M1_18
M2_18
S2_18
I1_18

Mladi konji:
1.
2.
3.
4.

A17_13 (naloga za štiriletne konje)
L7_13 (naloga za petletne konje)
M8_13 (naloga za šestletne konje)
S4_18 (naloga za sedemletne konje)

Tekme bodo sodili: g. Ladislav Fabris, g. Andrej Penko, ga. Rebeka Grabar, ga. Dora Markun.
Razglasitev rezultatov in podelitev častnih nagrad v posamezni kategoriji bo potekala po vsakem
zaključenem sklopu tekmovanj.

Tekmovanje se bo odvijalo po propozicijah KZS za dresurno jahanje v letu 2019.
Tekmovalci morajo imeti ustrezno tekmovalno licenco, konji morajo biti registrirani pri KZS.

Prijave in na tekmovanje potekajo preko spletne strani KZS do srede, 21.08.2019 do 24.00 ure,
odjave in menjave pa do četrtka 22. 8. 2019 do 12.00 ure!
Natančen razpored posameznih tekem in vrstni red nastopajočih bo objavljen na spletni strani KZS v
četrtek 22. 8. 2019 do 24.00 ure.
Velikost tekmovalnega in ogrevalnega prostora je 20 x 60 m, podlaga je kremenova mivka.
Organizator zagotovi dežurnega zdravnika, veterinarja in kovača.
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.
Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost.
Organizator ne odgovarja za poškodbe tekmovalcev, konj, prevoznih sredstev in opreme.
Vsi tekmovalci, obiskovalci in drugi udeleženci (ne glede na funkcijo) s prijavo na tekmovanje oz. z
dostopom na prizorišče tekmovanja soglašajo da:
- se njihovi podatki lahko shranjujejo, obdelujejo in posredujejo skladno z uredbo o varstvu podatkov
(GDPR);
- se slikovni in zvočni posnetki s prizorišča tekmovanja lahko shranjujejo in objavljajo za potrebe
organizatorja.

Startnina je za vse tekme enotna in znaša 20,00 €. Startnine je potrebno plačati do četrtka 22.8.2019
na TRR:
Konjeniški klub Brdo pri Ihanu
Brdo 1, 1230 Domžale
IBAN: SI56 3500 1000 1714 775
BIC: BFKKSI22
Kontakt organizatorja tekmovanja: Lojze Ščap, 040/614-895.
Naslov prizorišča:
- Brdo 1, 1230 Domžale

Tekmovalcem želimo veliko veselja in obilo športnih uspehov!

Vljudno vabljeni!

KK Brdo pri Ihanu

