VABILO
Vabimo vas, da se udeležite CSN* turnirja v preskakovanju ovir v organizaciji KK
KRKA - GRM NOVO MESTO, ki bo v soboto 11. maja 2019 na jahališču BAJNOF pri
Kmetijski šoli Grm, Sevno 13, Novo mesto.

SOBOTA, 11. 5. 2019, pričetek ob _10.00__ uri:
1. 0.60 m - kat. E1
v določenem času, člen 238.1.1. brez baraža, tempo 325 m/min.
2. 0.80 m - kat. E2
stilsko jahanje v določenem času, tempo 325 m/min.
Skupen ogled tekme 1 in 2.
3. 1.00 m - kat. A1
v določenem času, člen 238.1.1. brez baraža, tempo 325 m/min.
4. 1.05 m - kat. A1/A2
člen 238.2.1. na čas, tempo 350 m/min.
Skupen ogled tekem 3. in 4.
5. 1.10 m - kat. A2
člen 274.2.5., dve fazi, tempo 350 m/min.
6. 1.15 m - kat. A2/L
člen 274.2.5, dve fazi, tempo 350 m/min.
Skupen ogled tekem 5. in 6.
7. 1.20 m - kat. L
člen 238.2.1. (na čas), tempo 350 m/min.
Skupen ogled tekem 7. in 8.
8. 1.30 m - kat. Ma
člen 238 2.2. (baraž), tempo 350 m/min.
Splošna določila:
- Tekmovanje se odvija po propozicijah in pravilnikih KZS in FEI.
- Prijave v skladu s propozicijami KZS do vključno torka 6. maja 2019.
- Vsi konji morajo imeti veljavna zdravniška spričevala, iz katerih je razvidno redno cepljenje proti
konjski influenci, ki ne sme biti starejše od 6 mesecev ter IAK – Coggins test, ki ne sme biti starejši
od enega leta.
- Štartnine in prijavnine so v skladu s propozicijami KZS.
- Za konje so na voljo privezi, seno in voda.
- Ogrevalni prostor 20 x 70 – peščen.
Parkur PEŠČEN 70 x 60 m
- Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe
tekmovalcev, konj, prevoznih sredstev in opreme.
- Izplačila nagrad tekmovalcem in taks so v skladu z zakonom o dohodnini, zato morajo vsi
organizatorju predložiti svojo davčno številko in številko računa, na katerega se izvrši plačilo.
- Na tekmovanju bo prisoten veterinarski inšpektor.
- Organizator si pridržuje pravico spremeniti začetek tekmovanja na kasnejši čas glede na število
prijav.
Konjeniški klub Krka - Grm Novo mesto
Janez Bratkovič, predsednik

Za dodatne informacije pokličite:
Janez Bratkovič 041/668-680
Matjaž Krajnc 041/812-797

