
               VABILO 

 

 

                                                           Vabimo vas na dresurno tekmo CDNB     

                                                                 in vodeno jahanje za otroke dne          

                                                                    8.8.2020 s pričetkom ob 9. 30h na    

                                                                         sedež JK KASCO SVEČINA,  

                                                                                Plač 22, 2201 Zg. Kungota. 

 

Razpisane naloge: 

ob 9.30 uri 

E1_20 odprto tekmovanje, tekmovalci z licenco E 

E1_20 odprto tekmovanje, tekmovalci z licenco višjo od E 

E5_20 odprto tekmovanje, tekmovalci z licenco E 

E5_20 odprto tekmovanje, tekmovalci z licenco višjo od E 

A15_18 Odprto tekmovanje, tekmovalci z licenco A 

A15_18 Odprto tekmovanje, tekmovalci z licenco višjo od A 

L2_20 Odprto tekmovanje 

LM6_18 Odprto tekmovanje 

M2_18 Odprto tekmovanje 

VODENO JAHANJE ZA OTROKE 



 

 

Pogoji za udeležbo: 

• Tekmovanje bo potekalo na zunanjem jahališču 20x60m, podlaga mivka  

• ogrevanje bo potekalo na zunanjem jahališču 30x50m, podlaga  mivka, 

• tekmovanje poteka po propozicijah FEI in KZS za dresurno jahanje in 

vodeno jahanje za leto 2020 

• prijavnine, startnine in nagrade so v skladu s propozicijami KZS 

• rok prijav je torek, 4.8.2020 preko spleta na KZS 

• vsi konji morajo imeti veljaven ID dokument z vpisom na pregled krvi -

negativen IAK, ki ne sme biti starejši od 1 leta in opravljenim rednim 

cepljenjem, ki ne sme biti starejši od 6 mesecev 

• tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost! Organizator ne prevzame 

odgovornosti za morebitne poškodbe tekmovalcev, konj, opreme ali 

prevoznih sredstev 

• Posebna priporočila COVID-19: Na tekmovanje pridite samo zdravi in 

tisti, ki ne kažete znakov bolezni, upoštevati je potrebno vsa navodila 

NIJZ za preprečevanje možnosti okužbe z virusom SARS-COVID-19, katera 

so objavljena na spletni strani: https://www.nijz.si/sl  

• Prosimo da se držite priporočene varnostne razdalje 1,5m med osebami, 

• Predpisi so za zdravje vseh nas zato prosimo, da se jih držite, 

• prosim, da nam še ob prijavi ali najkasneje do petka zvečer posredujete 

podatke (ime, priimek, naslov stalnega prebivališča in kontakt) vas in 

vaših spremljevalcev na tekmo, saj moremo voditi seznam udeležencev 

prireditve zaradi COVIDA-19. 

 

Dodatne informacije: Nataša Požar 040/818-992, Hana Pernek 030/664-

815, vodeno jahanje: Lea Jakoš: 070/206-119 

 

 

                                                                           JK KASCO SVEČINA 

                                                                                            Nataša Požar  

https://www.nijz.si/sl

