
 

  

 

 

Vabimo vas na dresurno tekmo CDNC dne 17.10.2020 s 
pričetkom ob 12.uri v konjeniškem društvu       

                                  Pesnica, Pesnica pri Mariboru 8, 
                                                                    2211   Pesnica pri Mariboru 
 
Razpisane naloge: 
 
Ob 12.uri  
 

- E2 tekmovalci z licenco E 

- E2 tekmovalci z licenco višjo od E 

- E3 tekmovalci z licenco E  
- E3 tekmovalci z licenco višjo od E 

- A10 tekmovalci z licenco A 

- A10 tekmovalci z licenco višjo od A 

- A13 tekmovalci z licenco A 

- A 13 tekmovalci z licenco višjo od A 

- L9 odprta tekma 
 
Pogoji za udeležbo: 
 

- Tekmovanje bo potekalo na zunanjem jahališču 20x40 m, podlaga mivka, pesek 

- Ogrevanje bo potekalo na zunanjem jahališču 20x50 m,podlaga mivka,pesek 

- Tekmovanje poteka po propozicijah FEI in KZS za dresurno jahanje 

- Prijavnine,štartnine in nagrade so v skladu s propozicijami KZS 

- Rok prijav je Torek 13.10.2020 

- Vsi konji morajo imeti veljaven ID dokument z vpisom pregleda IAK(negativen), 
ki ne sme biti starejši od 1 leta in opravljenim rednim cepljenjem,ki ne sme biti 
starejše od 6 mesecev 

- Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost.Organizator ne prevzema 
odgovornosti za morebitne poškodbe konj,tekmovalcev,opreme ali prevoznih 
sredstev. 
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    V A B I L O 



- Posebno priporočilo COVID-19: Na tekmovanje pridite samo zdravi in tisti,ki ne 
kažete znakov bolezni,upoštevati je treba 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 predpisane varnostne razdalje 1,5 m med osebami 
- prosimo,da nam še ob prijavi ali najkasneje do Petka zvečer, posredujete 

podatke (ime in priimek,naslov stalnega bivališča in kontakt) vas in vaših 
spremljevalcev na tekmo,saj moramo vodit seznam udeležencev prireditve 
zaradi COVIDA-19. Prav tako spremljate sprotna navodila in usmeritve NIJZ in 
KZS,saj se bodo v tem času najverjetneje spreminjala. 

 
 
 
 
Dodatne informacije : Jože 041 414-792, Tamara 040 726-955 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                KD PESNICA 
 

https://www.nijz.si/sl

