
 

VABILO na eno dnevno tekmovanje v eventingu in odprto državno 

prvenstvo Slovenije 

 

CCN    

PRESTRANEK –  Grad Prestranek, Na Gradu 9, 6258 Prestranek 

3.10.2020 

Organizator: Konjeniški klub Grad Prestranek,  

Naslova: Na Gradu 9, 6258 Prestranek 

Telefon: 00386 (0)5 75 40 595,   00386(0)51 311 211 

Startnina CCN:   

Kategorija E  (40 cm) 60 eur 

kategorija  A  (90 cm) 90 eur 

 

Prostor:  

Dresura maneža: trava, ogrevanje mivka (Slabo vreme hala)  

Skakanje: maneža 50x80 mivka, ogrevalni prostor – hala mivka: 25x60m  

Kros: travnata podlaga, razgiban relief 

Prijave do 28.9.2020 na email:  domen@bbr.si 

Potrditev prijav:  2.10.2020  do 16.00 ure 

 

Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost! Organizator ne prevzema odgovornosti za 

morebitne poškodbe tekmovalcev, konj, opreme in vozil. 

 

Konjev ID  se oddajo v pisarni takoj po prihodu na območje tekmovanja. 

Na celotnem območju je obvezno imeti vse pse na povodcih! 

 

  

mailto:domen@bbr.si


 
Okvirni urnik: 

09.00  dresura kategorija A  

10.00 dresura kategorija E  

Po končani dresurni nalogi ima vsak tekmovalec čas, da v eni uri v poljubnem času pride in na znak 

zvonca odskače predviden parkur. 

10.00 oprt parkur za kategorijo A (100 cm) 

11.00 odprt parkur za kategorijo E (60 cm) 

16.00 kros kategorija A (90 cm) 

17.00 kros kategorija E (40 cm) 

19.00 razglasitev rezultatov in podelitev nagrad 

Urnik je okviren in ga organizator prilagaja glede na okoliščine.  

 

PROPOZICIJE 

1. Eventing  E 

V tej kategoriji lahko konj tekmuje 2x za različnima jahačema.  

Vstopni pogoj, skalne licence E in višje, jahač 2 lahko sodeluje tako, da licenco polaga na tekmi.  

Dresura: 

 

Skakanje parkur 60 cm po propozicijah KZS 



 
Kros: višine 40 cm,  tempo 400 m/min , dolžina proge 500-1000, 8-12 skokov v dveh nivojih, skoki so 

vsi na ravni podlagi! 

2. Eventing  A   

Konj lahko tekmuje samo enkrat. 

Vstopni pogoj, skalne licence L in višje, ter tekmovalci, ki so že nastopali v eventing tekmah  

kategorije A ali višje. 

Dresurna naloga:  

 

Skakanje parkur 100 cm po nacionalnih pravilih KZS 

 

Kros  

višine 90 cm s šibjem do 110  

tempo  480 m/min  

dolžina proge 1.500-2.500  

število skokov 12-20 

  



 

Tekmovanje šteje tudi za  

DRŽAVNO PRVENSTVO SLOVENIJE  V EVENTINGU 
 

DP je enodnevni turnir kategorijah  E in A.  Tekme so odprte.  

1. ORGANIZACIJA 

1.1. Državno prvenstvo (DP) se organizira na predlog strokovnega sveta za eventing, na osnovi razpisa 

ter ga organizira najboljši ponudnik, ki ga potrdi UO KZS. Končno število kazenskih točk posameznega 

tekmovalca se množi s koeficientom in dobimo skupni absolutni vrstni red.  

višina koeficient 

E 1,3 

A 1 

 

 

 


