
 

VABILO 

V soboto, 14. maja 2022 in 21. maja 2022 vas vabimo na CDNC tekmovanji v dresurnem jahanju, ki 
bosta potekali na Posestvu Jurečič, Lipe 15, 1000 Ljubljana, s predvidenim začetkom ob 9.00 uri. 
Zaradi prenove črnovaške ceste je dostop do nas s prikolicami in tovornjaki možen le s strani Podpeči, 
AC izvoz Brezovica. 

Tekmovanje bo potekalo v naslednjih kategorijah, na skupne ocene, jahališče 20m x 40m:  

1. E2 (licence višje od E) 
2. E2 (licence E) 
3. A10 (licence višje od A) 
4. A10 (licence A) 
5. L9 
6. LM8 

Rok prijav je torek pred tekmovanjem do 24.00 ure. Rok odjav, ali menjav, je do srede pred 
tekmovanjem do 12.00 ure. Kasnejše odjave niso mogoče. Natančen urnik tekmovanja bo objavljen v 
sredo pred tekmovanjem, najkasneje do 24.00 ure.  

Vse naknadne prijave in odjave bodo obračunane v skladu s propozicijami za leto 2022.  

Ogrevanje bo na malem jahališču, 20m x 40m, tekmovanje bo na velikem jahališču, maneža 20m x 
40m. Lonžiranje bo možno na pokritem jahališču. Na voljo bo tudi 10-minutno jahališče. To je zadnji 
vadbeni prostor pred vstopom v tekmovališče. Vsa jahališča so peščena. 

Nagrade: Po vsaki zaključeni kategoriji bo podelitev častnih in praktičnih nagrad.  

Tekmovanje in podelitve bodo potekale v skladu s propozicijami za tekmovanja v dresurnem jahanju 
za leto 2022 in Pravilnikom FEI za dresurno jahanje za leto 2022.  

Štartnina 15€. 

Sodnice:  ga. Alenka Fetih, ga. Rebeka Grabar, ga. Staša Kosler 

Vsi sodelujoči konji morajo imeti v ID dokumentu vpisano cepljenje proti kužni malokrvnosti po 
predpisih in veljaven test za IAK.  

Organizator zagotovi dežurnega kovača in veterinarja na klic.  

Na voljo bodo privezi. V kolikor bi kdo želel boks, je potrebna predhodna rezervacija, 10€/dan. 

Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe konj, prevoznih sredstev in opreme. Tekmovalci 
tekmujejo na lastno odgovornost.  

Prireditev ni javna in bo potekala brez gledalcev. Glede PCT pogoja bodo veljali pogoji, ki bodo v času 
tekmovanj aktualni (Uradni list RS). 

Kontakt za tekmovanje: Petra Peterlin (041 603 702) 


