
VABILO 
 

KONJENIŠKI KLUB KRKA – GRM NOVO MESTO        

vas vabi na tekmo za Pokal Slovenije 
 

tekmovanja v DRESURNEM JAHANJU,  
12. junija 2021, 

 

na peščenem jahališču BAJNOF pri KMETIJSKI ŠOLI GRM, SEVNO 13, NOVO MESTO. 

 

Naloge v soboto, 12. junija s pričetkom ob 10.00: 

 Naloga E1_20 (tekmovalci z licenco E) 

 Naloga E1_20 (tekmovalci z licenco višjo od E) 

 Naloga E5_20 (tekmovalci z licenco E) 

 Naloga E5_20 (tekmovalci z licenco višjo od E) 

 Naloga A3_20 (tekmovalci z licenco A) 

 Naloga A3_20 (tekmovalci z licenco višjo od A) 

 Naloga A16_20 (tekmovalci z licenco A) 

 Naloga A16_20 (tekmovalci z licenco višjo od A) 

 Naloga L2_20  

 Naloga LM6_21 

 Naloga M2_21 

 Naloga S1_21 

 Naloga I1_21 

 

Vse dresurne naloge razen kategorije E in naloge A3_20, štejejo za Pokal.  
 
Sodniški zbor: Alenka Fetih, Rebeka Grabar Leda Selan in Dora Markun. 
 

Tekmovalci morajo imeti ustrezno tekmovalno licenco, konji morajo biti registrirani 

na KZS. 

 

Organizator zagotovi častne nagrade, pokale, rozete in praktične nagrade. 

 

Pogoji udeležbe: 

1. Natančen razpored posameznih tekem bo določen po žrebanju in bo na voljo v 

četrtek 10. 6. 2021 do 24 ure.  

2. Tekmovanje se odvija v skladu s pravilniki KZS in FEI. 



3. Za konje so na voljo privezi, seno, voda. 

4. Rok za prijavo 8. junij 2021 do 24.00 ure na KZS. 

5. Za prijavljene konje je ob prihodu, pred razkladanjem, potrebno predložiti 

veljaven identifikacijski dokument (konji morajo imeti veljavna zdravniška 

spričevala) z vpisanim:  

- IAK – ki ne sme biti starejši od enega leta, 

- datum zadnje vakcinacije proti konjski influenci (ime in serijska številka 

cepiva), ki mora biti opravljeno največ 6 mesecev pred prihodom na 

tekmo. 

6. Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost. Organizator ne odgovarja za 

poškodbe tekmovalcev, konj, prevoznih sredstev in opreme. 

 

Vsi udeleženci morajo imeti NEGATIVEN test na prisotnost virusa Covid-19, ki 

ne sme biti starejši od 72 ur, ali potrdilo o prebolevnosti/cepljenju. Brez 

dokazila vstop na tekmovališče ne bo mogoč. 

Več si preberite v Protokolu KZS, ki je objavljen na spletni strani KZS. 

 

Za vse informacije v zvezi s turnirjem sva vam na voljo: Janez Bratkovič (041/668-

680). 

 

 

Lep pozdrav. 

 

       Konjeniški klub Krka – Grm Novo mesto 

        Janez Bratkovič, predsednik 


