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VABILO NA DRŽAVNO PRVENSTVO ZA MLADE KONJE IN
TEKMOVANJE ZA POKAL SLOVENIJE V
PRESKAKOVANJU OVIR
Vabimo Vas, da se udeležite odprtega turnirja CSN** - Državno prvenstvo za
mlade konje in tekmovanje za Pokal Slovenije v preskakovanju ovir 2020 v
organizaciji ŠD Konjeniškega centra Celje in KK Velebiro.
1. Osnovni podatki
Naziv:
Datum:
Naslov:

Telefon:
Email:

Konjeniški turnir – Tekmovanje v preskakovanju ovir – Državno prvenstvo za
mlade konje 2020 in tekmovanje za Pokal Slovenije
28.08. – 30.08.2020
Konjeniški center Celje
Lopata 43
3000 Celje
040 646 367
tajda@konji-celje.si

Odgovorna oseba: ga. Tajda Bosio
Predsednik sodniškega zbora: ga. Martina Planinc
Postavljač parkurja: ga. Anne Guenther (FEI Level 2)

2. Tehnični podatki
Tekmovalni prostor: peščeno zunanje jahališče 65 x 85 m
Ogrevalni prostor: pokrita jahalnica 32 x 65 m
Nastanitev konj:
- boksi v hlevu z napajalniki (omejeno število): cena 130 € za čas
tekmovanja
- zunanji montažni boksi: cena 100 € za čas tekmovanja
- privezov ni, urejeno parkirišče za prikolice in kamione

3. Veterinarska določila
Vsi konji morajo imeti veljavne FEI potne liste ali ID-je iz katerih je razvidno:
•
redno cepljenje proti konjski influenci, ki ne sme biti starejše od 6 mesecev
•
IAK – Coggins test, ki ne sme biti starejši od enega leta
•
vse udeležence obveščamo, da brez potnih listov oz. ID ne bomo dovolili vstopa na
tekmovalni prostor (potni listi oz. ID se oddajo osebju ob prihodu na tekmovališče)
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4. Prijave in rezervacija boksov
Prijave potekajo računalniško na Konjeniško zvezo Slovenije za vsak turnir posebej v skladu s
pravili, ki veljajo za prijave.

ROK PRIJAV na tekmovanje: SREDA, 19.8.2020
Rezervacija boksov:
Na T: 040 646 367 ali E: tajda@konji-celje.si
!! Zadnji rok za rezervacije boksov je SREDA, 19.8.2020 !!
•
Cena: 100 € EUR / montažni boks; 130 € / boks v hlevu - za čas trajanja turnirja
•
vplačilo na TRR: SI56 3300 0000 1485 352 Banka: Addiko Bank d.d.
Namen: Plačilo boksa – Ime in Priimek Jahača in Ime Konja
•
rezervacije in potrdila o plačilu pošljite na e-mail: tajda@konji-celje.si
•
prvi nastilj je vključen v ceno boksa

5. Drugo
Električni priključek: 40,00 EUR
Bala žagovine:
8,00 EUR
Seno ni na voljo.
Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe, ki bi nastale na konjih ali prevoznih
sredstvih.
Vsi konji, ki sodelujejo na tekmah morajo biti označeni in registrirani.
Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost.

6. Možnost nastanitve tekmovalcev in spremljevalcev
www.booking.com
Na prizorišču je na razpolago električni priključek za avtodome in transporterje.
Sanitarije so na voljo v restavraciji in na parkirišču, medtem ko tušev ni.

7. Navodila udeležencem
OBVEZNO upoštevanje navodil izvedbe tekmovanja v času COVID-19:
http://www.konj-zveza.org/assets/2020/skakanje/kzsnavodilacovidpreskakovanjejunij.pdf
1. OBVEZNA uporaba zaščitne maske v zaprtem prostoru - LOKAL, HLEV, NOTRANJE
JAHALIŠČE.
2. Obvezno redno razkuževanje.
4. Sledite priporočilo NIJZ za preprečevanje širjenja okužbe COVID-19.
5. Skrbite za varnostno razdaljo med udeleženci (vsaj 1,5 m) na parkirnem prostoru in
tekmovališču.
6. Spoštujte in upoštevajte navodila redarjev in varnostnega osebja.
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-

nagrade, prijavnine in štartnine bodo v skladu s propozicijami KZS za tekmovalno leto
2020, dodatkom k propozicijam 2020, navodilom za izvedbo tekmovanj v
preskakovanju zaprek v času ukrepov za zajezitev širjenja Covid 19;

-

izplačilo nagrad tekmovalcem in sodniških taks bo v skladu z zakonom o dohodnini,
zato morajo vsi tekmovalci organizatorju predložiti svojo davčno številko in številko
transakcijskega računa na katerega se izvrši izplačilo nagrade ali honorarja. Nagrade
so v bruto zneskih od katerih se odvaja 25 % dohodnine in se izplačujejo izključno na
transakcijski račun;

-

prijavnina se plača ob plačilu startnin. Prijavnina zanaša 15 EUR na konja za tridnevni
turnir, ki se plača sproti na tekmovalni dan oz. najkasneje po zadnji tekmi turnirja v
nedeljo;

-

V primeru odjave po roku odjav ali neudeležbe na tekmovanju je prijavljeni
tekmovalec dolžan poravnati prijavnino v višini 15 EUR.

 PETEK, 28.08.2020
Tekma

Kategorija, člen

Nagrada

01.tekma

60 cm, 238.1.1
v dovoljenem času

Štartnina 15 €

Rozete
(vsi brez kazenskih točk)

02.tekma

80 cm, STIL
STILSKO JAHANJE
v dovoljenem času
Skupen ogled za 1. in 2.
tekmo

Štartnina 15 €

Vsi tekmovalci z oceno
6.0 ali več prejemejo
rozeto

03.tekma

90 cm, 238.1.1
v dovoljenem času,

Štartnina 15 €

Rozete (vsi brez
kazenskih točk)

04.tekma

100 cm, 238.1.4
v idealnem času
Skupen ogled za 3. in 4.
tekmo

Štartnina 15 €

Pokal 1.mesto, Rozete do
6.mesta

05.tekma

110 cm,
274.1.5.3. na dve fazi;
1. tekma konji DP 5 let

Štartnina 15 €

Pokal 1. mesto na tekmi,
Rozete do 6.mesta

-3-

Konjeniški center Celje
Lopata 43
SI-3000 Celje

KONJENIŠKI KLUB

VELEBIRO

t: +386 40 646 367
e: info@konji-celje.si
www.konji-celje.si

06.tekma

120 cm,
274.1.5.3., na dve fazi
1. tekma konji DP 6 let

Štartnina 15 €

Pokal 1.mesto na tekmi,
Rozete do 6.mesta

07.tekma

130 cm,
274.1.5.3., na dve fazi
1. tekma konji DP 7 let

Štartnina 25 €
Denarni sklad za
tekmo: 600 € (200,
160, 120, 80, 40€)

Pokal za prvo mesto,
rozete do 6.mesta

 SOBOTA, 29.08.2020
Tekma

Kategorija, člen

08.tekma

80 cm, 238.1.1
V dovoljenem času

Štartnina 15 €

Rozete
(vsi brez kazenskih točk)

09.tekma

90 cm, 238.1.4,
V idealnem času
POKAL OTROCI
in odprta tekma
Skupen ogled za 8. in 9.
tekmo

Štartnina 15 €

Pokal 1.mesto, Rozete do
6.mesta

10.tekma

105 cm, 238.2.1
Na čas

Štartnina 15 €

Pokal za prvo mesto
Rozete (do največ
6.mesta)

11.tekma

110 cm, 238.2.2.
Klasični baraž
POKAL ML. MLADINCI,
Ostali tekmovalci 238.2.1.
Na čas
Skupen ogled za 1o. in
11. tekmo
115 cm, 238.2.1
Na čas
2. tekma konji DP 5 let

Štartnina 15 €

Pokali in rozete za prve
tri v pokalu; ostali pokal
za prvo mesto,
Rozete (do največ
6.mesta)

Štartnina 15 €

Pokal za prvo mesto
Rozete (do največ
6.mesta)

125 cm, 238.2.1.
Na čas
2.tekma konji DP 6 let

Štartnina 20 €

Pokal za prvo mesto
Rozete (do največ
6.mesta)

12.tekma

13.tekma

Nagrada
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14.tekma

135 cm, 238.2.2
klasični baraž
POKAL ML. ČLANI;
2.Tekma konji DP 7 let –
za ml. konje šteje smo
osnovni del; in odprta
tekma

Štartnina 25 €
Denarni sklad 675€
(225, 180, 135, 90,
45 €)

Pokali in rozete za prve
tri v pokalu; ostali pokal
za prvo mesto,
Rozete (do največ
6.mesta)

 NEDELJA, 30.08.2020
Tekma

Kategorija, člen

Nagrada

15.tekma

90 cm, 238.1.1.
V dovoljenem času

Štartnina 15 €

Rozete (vsi brez
kazenskih točk)

16.tekma

100 cm, 238.1.4,
V idealnem času
Skupen ogled za 15. in
16. tekmo

Štartnina 15 €

Pokal 1.mesto, Rozete do
6.mesta

17.tekma

110 cm, 274.1.5.3.
Na dve fazi

Štartnina 15 €

Pokal za prvo mesto
Rozete (do največ
6.mesta)

18.tekma

115 cm, 274.1.5.3.
Na dve fazi
Skupen ogled za 17. in
18. tekmo

Štartnina 15 €

Pokal za prvo mesto,
Rozete (do največ
6.mesta)

19.tekma

120 cm, 238.2.1
Na čas
3. tekma konji DP 5 let (v
primeru enakega števila
točk baraž za ml. konje)

Štartnina 15 €

Pokal za prvo mesto
Rozete (do največ
6.mesta);
Podelitev DP 5 let

20.tekma

130 cm, 238.2.2.
POKAL MLADINCI,
3.tekma konji DP 6 let –
za mlade konje šteje
samo osnovni del (v
primeru enakega števila
točk baraž za ml. konje)

Štartnina 25 €
Denarni sklad 600 €
(200, 160, 120, 80,
40 €)

Pokali in rozete za prve
tri v pokalu; ostali pokal
za prvo mesto,
Rozete (do največ
6.mesta);
Podelitev DP 6 let
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21.tekma

140 cm, 238.2.2
klasični baraž
POKAL ČLANI;
3.Tekma konji DP 7 let –
za mlade konje šteje
samo osnovni del (v
primeru enakega števila
točk baraž za ml. konje)
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Štartnina 25 €
Denarni sklad 900€
(300, 240, 180, 120,
60 €)

Pokali in rozete za prve
tri v pokalu; ostali pokal
za prvo mesto,
Rozete (do največ
6.mesta),
Podelitev DP 7 let
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