
VABILO NA TEKMOVANJE V PRESKAKOVANJU OVIR 

 

KK Brdo pri Ihanu vas vabi, da se udeležite CSN* tekmovanja v preskakovanju ovir. 

 

1. Osnovni podatki  
 

- Datum: 24,25.4.2021 
- Naslov: Brdo 1, 1230 Domžale 
- Telefon: 040-614-895 
- Email: info.actron@gmail.com 
- Odgovorna oseba: Lojze Ščap  
- Postavljač parkurja: Magdolna Erdelyi 

 

2. Tehnični podatki  
 

- Tekmovalni prostor: peščeno zunanje jahališče; 100m x 60m 
- Ogrevalni prostor: peščeno zunanje jahališče; 80m x 40m 
- 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)  
 

4. Prijave 
 

- Prijave potekajo računalniško na Konjeniško zvezo Slovenije za vsak turnir posebej v 
skladu s pravili, ki veljajo za prijave.  

- ROK PRIJAV na tekmovanje: torek, 20.4.2021 
 

5.  Rezervacija boksov 

 
- Na emai: info.actron@gmail.com do četrtka 15.4.2021! 
- Cena: 110€ 
- Vplačilo na TRR: SI56 3500 1000 1052 459  Banka: BKS BANK AG 

Namen: plačilo boksa – Ime in Priimek Jahača in ime konja 
- Rezervacije in potrdila o plačilu pošljite na e-mail: info.actron@gmail.com 
- Prvi nastilj je vključen v ceno boksa 
- Cena bale sena: 5 eur 
- Cena bale nastilja: 8 eur 
- Električni prikluček ob predhodni rezervaciji : 40€ 
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5. Drugo  
 

- Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost; Organizator ne prevzema odgovornosti za 
morebitne poškodbe tekmovalcev, konj, opreme in vozil. 

- Turnir se bo odvijal po pravilih KZS in pravilniku FEI za preskakovanje ovir. 
- Prijave so v skladu s propozicijami KZS za 2021. 
-  Vsi konji, ki sodelujejo na tekmah morajo biti označeni in registrirani. 

- Nagrade, prijavnine in startnine bodo v skladu s propozicijami KZS za tekmovalno leto 
2021; 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 15EUR na konja za dvodnevni 
turnir, ki se plačujejo sproti na tekmovalni dan oz. najkasneje po zadnji tekmi turnirja 
v nedeljo. 

 
 

NAVODILA ZA RAVNANJA  NA PRIZORIŠČU: 
 

- na dogodek pridite samo zdrave osebe in tisti, ki ne kažete znakov bolezni 
- nujno je potrebno upoštevati vsa navodila Ministrstva za zdravje in Nacionalnega 

inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARSCoV-2, ki so objavljena 
na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje. 

- razdalja med udeleženci naj bo po priporočilih NIJZ vsaj 1,5 m med osebami. 
 
 

7. Propozicije  
 
 

SOBOTA    24.4.2021, s pričetkom ob 8:00h     

1. tekma 60 cm, 238.1.1 v dovoljenem času 15 eur 
Vsi tekmovalci brez kazenskih 
točk dobijo rozete 

2. tekma 
80 cm, stilsko jahanje v dovoljenem času 

Skupen ogled za 1. in 2. tekmo 
15 eur 

Vsi tekmovalci z oceno 6.0 in 
več prejmejo rozete 

3. tekma 100 cm, 238.1.1 v dovoljenem času 15 eur 
Vsi tekmovalci brez kazenskih 
točk dobijo rozete 

4. tekma 
105 cm, 238.2.1 tekma na čas 

Skupen ogled za 3. in 4. tekmo 
15 eur 

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

5. tekma 110 cm, 238.2.1 tekma na čas 15 eur 
Pokal za prvo mesto, rozete 
(do največ 6. mesta) 



6. tekma 
115 cm, 238.2.1 tekma na čas 

Skupen ogled za 5. in 6. tekmo 
15 eur 

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

7. tekma 120 cm, 274.5.3 v dveh fazah 15 eur 
Pokal za prvo mesto, rozete 
(do največ 6. mesta) 

8. tekma 
125 cm, 274.5.3 v dveh fazah 

Skupen ogled za 7. in 8. tekmo 
22 eur 

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

  
 
  

      

NEDELJA    25.4.2021, s pričetkom ob 8:00h     

9. tekma 60 cm, 238.1.1 v dovoljenem času 15 eur 
Vsi tekmovalci brez kazenskih 
točk dobijo rozete 

10. tekma 
80 cm, 238.1.1 v dovoljenem času 

Skupen ogled za 9. in 10. tekmo 
15 eur 

Vsi tekmovalci brez kazenskih 
točk dobijo rozete 

11. tekma 100 cm, 238.1.1 v dovoljenem času 15 eur 
Vsi tekmovalci brez kazenskih 
točk dobijo rozete 

12. tekma 
105 cm, 238.2.1 tekma na čas 

Skupen ogled za 11. in 12. tekmo 
15 eur 

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

13. tekma 110 cm, 274.5.3 v dveh fazah      15 eur 
pokal za prvo mesto, rozete 
(do največ 6. mesta) 

14. tekma 
115 cm, 274.5.3 v dveh fazah 

Skupen ogled za 13. in 14. tekmo 
15 eur 

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

15. tekma 120 cm, 238.2.1 tekma na čas 
 

15 eur 
Pokal za prvo mesto, rozete 
(do največ 6. mesta) 

16. tekma 130 cm, 238.2.2 klasični baraž   
 

15 eur 
Pokal za prvo mesto, rozete 
(do največ 6. mesta) 

 

 

 

Lepo vabljeni, 

 

KK Brdo pri Ihanu 


