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CAN-1* Pokal Slovenije 2022 
 

Status: CAN-1* 
Kategorije: otroci, mlajši mladinci, mladinci ter člani  
Datum: 12.06.2022 
 

Organizator:  

Konjeniški klub Krka Grm Novo mesto 
 

Kraj:  
Sevno 13 
8000 Novo mesto 
GPS: 45.83292; 15.19711 
 
 
Veterinarski pogoji:  
Vsi konji morajo imeti veljavne FEI potne liste ali ID dokumente: 
a) IAK – Coggins test, ne sme biti starejši  od enega leta, 
 
Urnik: 

- dresura  nedelja  12.06.2022    9 h (ni sklop tekmovanja in ni obvezna - trening) 

- izobraževanje za neregistrirane  tekmovalce nedelja 12.06.2022    10.h 

- stožci + maratonska ovira   nedelja 12.06.2022    11.30 h  

- podelitev    nedelja 12.06.2022     30 min po koncu stožcev 

 
Tekmovalni prostor: 
Dresura: 80x40 m; trava; ogrevanje: 80x40 m trava. 
Stožci: 100x60 m; trava. 
 
Namestitev konj: 
 
Namestitev tekmovalcev: 
 
Prijave:  

Rok prijav: do srede 9.6.2022 na: tekmovalni sistem KZS  

link: https://administracija.konj-zveza.org/prijava.php 

POMOČ ZA PRIJAVO:  

https://www.konj-zveza.org/za-tekmovalce/prijave-na-turnir/#1598341490112-e328a0c2-c657 

 

Startnine: otroci, mlajši mladinci in mladinci brez;  

                 člani: dvovprega 40 €, enovprega 20 €.  

Zavarovanje: vsi lastniki in športniki so osebno odgovorni za škodo , ki jo povzročijo sami, njihovi 
zaposleni ali njihovi predstavniki ali njihovi konji proti tretji osebi. Zato se strogo priporoča, da sklenejo 
zavarovanje proti tretji osebi , ki zagotavlja popolno kritje škode nastale na konjeniških prireditvah doma 
in v tujini. Vsi lastniki in športniki udeleženci konjeniške prireditve morajo posedovati ažurirano 
zavarovalno polico.  
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Tekmovanja:   

 Otroci 
(enovprege 
poni) 

Člani;  
(enovprega 
konji) 

Člani;  
(dvovprega 
konji) 

dresura dresurna 
naloga 
FEI_ChP1 

dresurna naloga 
FEI_ChP1 

dresurna naloga 
FEI_CAI2* / 
CAI3*  

stožci V dovoljenem 
času z 
baražem. 

V dovoljenem 
času z 
baražem. 

V dovoljenem 
času z baražem. 

 
Oprema: 
 
V tekmovanjih C (stožci) + B (1 maratonska ovira ) je predpisana naslednja oprema: 
  

CAN* KOČIJA OPREMA 

Otroci/mladinci Maratonska s 

kolotekom 

125cm 

Čelada, 

telovnik, bič 

Enovprega Maratonska s 

kolotekom 

125cm 

Čelada, bič 

Dvovprega Maratonska s 

kolotekom 

125cm 

Čelada, bič 

 

Dresura se vozi po želji tekmovalca pred tekmovanjem C (stožci) po dogovoru s sodnikom. 

Kočija je lahko maratonska ali dresurna. Oprema je pokrivalo, bič in rokavice. Sovozniki in 

vozniki mlajši od 18 let morajo nosit zaščitni telovnik. 

 

 
Nagrade: 

Častne nagrade za prvega tekmovalca v skupni razvrstitvi v kategoriji glede na številčnost 
udeležencev.  

 

Dodatne informacije: 

Janez Bratkovič +386 41 668 680 

Dejan Jančar +386   40 510 113 


