
VABILO NA TRENING TEKMOVANJE 

Konjeniški center Celje – 23.05.2020 

Trening tekmovanje bo potekalo na zunanjem jahališču. V primeru slabega vremena bo 

dogodek prestavljen za en teden. 

Razpisane višine:  

- 1. 80 cm 

- 2. 100 cm (isti parkur za 1. in 2.) 

- 3. 110 cm 

- 4. 120 cm (isti parkur za 3. in 4.) 

- 5. 130 cm 

- 6. 140 cm (isti parkur za 5. in 6.) 

Ogrevanje bo potekalo v notranjem jahališču. Prosimo, da spoštujete higienska navodila NIJZ 

in tudi sami poskrbite za varnost sebe in drugih! 

Navodila za prijavo: 

1. Obvezna prijava na trening na email: tajda.ce@gmail.com ali 040 646 367  

 do ČETRTKA, 21.05.2020, do 19.00 ure. 

2. Razpored tekmovanj s štartnimi listami bo objavljen v petek, 22.05.2020, na naši FB 

strani ali posredovan na vaše kontakte, v kolikor boste to pravočasno sporočili. 

3. Plačilo 15 € na konja / dan. Plačilo se izvede na dan dogodka pri vhodu v 

tekmovališče. 

4. V tekmovališču bo imel vsak tekmovalec 2 min časa, da odskače parkur. V kolikor bi 

kdo želel parkur ponoviti, bo to sporočil ob izhodu iz tekmovališča in se ga bo dodalo 

na zadnje mesto na štartni listi. 

Navodila ravnanja na prizorišču: 

1. Na dogodek pridite samo zdravi in tisti, ki ne kažete znakov bolezni. 

2. Upoštevati je potrebno vsa navodila Ministrstva, pristojnega za zdravje in 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-

CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje 

(https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19).  

3. V ogrevalnem prostoru je lahko naenkrat največ 15 konj.  

4. Za treniranje in pomoč pri postavljanju lahko v ogrevalni prostor vstopi ENA oseba 

na jahača. Ob oviri lahko stojita največ dve osebi naenkrat. 

5. V ogrevalnem prostoru (notranje jahališče) je OBVEZNA uporaba rokavic pri 

ravnanju z ovirami. V tekmovališču je OBVEZNA uporaba rokavic pri ravnanju 

z ovirami. 

6. Razdalja med udeleženci naj bo po priporočilih NIJZ vsaj 1,5m med osebami. 

Prosimo, da za to skrbite tako na parkirišču kot tudi samem prizorišču. 

!! Vsi konji morajo imeti urejeni ID papirje v katerih je razviden negativen 

IAK test, ki ni starejši od enega leta in urejena cepljenja. !! 
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