
 

 

VABILO 

JK Maribor vas vabi, da se udeležite dresurnega tekmovanja – FINALE POKALA SLOVENIJE, ki bo 
dne 18.9.2021 in 19.9.2021 na hipodromu Kamnica. 

Tekmovalni prostor: peščeno zunanje jahališče (kremenčev pesek)  

Ogrevalni prostor: pomožno jahališče (kremenčev pesek, 60x30m). 

• Razpisane naloge v soboto 18.9.2021: 
- A16_20 naloga za kategorijo otroci, 
- L6_20 naloga za kategorijo otroci, mladinci in amaterji, 
- LM2_21 naloga za kategorijo mladinci, mladi jahači in amaterji, 
- M2_21 naloga za kategorijo mladinci, mladi jahači in člani, 
- S2_21 naloga za kategorijo mladi jahači in člani, 
- E1_20 odprta tekma 
 

• Razpisane naloge za nedeljo 19.9.2021: 
- A1_20 naloga za kategorijo otroci, 
- L2_20 naloga za kategorijo otroci, 
- Kur L naloga za kategorijo mladinci in amaterji, 
- Kur LM naloga kategorijo mladinci, mladi jahači in amaterji, 
- Kur M naloga za kategorijo mladinci, mladi jahači in člani, 
- Kur S naloga za kategorijo mladi jahači in člani, 
- E1_20 odprta tekma 
 
 

Vse zgoraj naštete naloge so tudi odprte tekme.  
 
 

• Rok prijav je torek 14. 9. do 24.00 ure. Rok odjave in možnost spremembe prijavljene 
kategorije je možno do srede do 12.00 ure. Prijave so preko spletne strani KZS. 

Štartnina za posamezno tekmovanje znaša 25 EUR in se poravna odgovorni osebi organizatorja na 
dan tekmovanja. 

 

 



 

 

 

 

• Vsi konji morajo imeti veljavni identifikacijski dokument, z vpisano negativno serološko preiskavo 
na IAK (ne sme biti starejša od 1 leta) in cepljenjem proti kužnemu kašlju (ne sme biti starejše od 
6 mesecev). 

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

• Tekmovanje bo potekalo glede na navodila NIJZ in KZS in z upoštevanjem ostalih varnostnih 
zahtev. Možnost testiranja za tekmovalce in spremljevalno osebje bo na označeni točki v 
neposredni bližini tekmovališča. 

• Obiskovalci morajo za vstop na prireditveni prostor izpolnjevati pogoje PCT!  

Kontakt: Katja Panikvar 051 366 260 

 

Vljudno vabljeni! 


