
 

 
 

 
   

 
 

  

 

 

 

TURNIR V PRESKAKOVANJU OVIR 

30. – 31. 
JULIJ 2022 

CSN* PERNICA 

 
Športno društvo Hiša konj vas vabi, da 

se udeležite CSN* tekmovanja v 
preskakovanju ovir. 

 
Vukovje 50, Pernica 

 

Kontaktna oseba: 
Matic Rogič 

 
040 187 453 

info@hisa-konj.si 
 

 

Sponzorji: 

 

 
 



 

SOBOTA 30. 7. 2022  
s pričetkom ob 9. uri 

 
1.  60 cm, 238.1.1. v dovoljenem času 

Vsi tekmovalci brez kazenskih točk dobijo rozete. 

2. 80 cm, stilsko jahanje 
Vsi tekmovalci z oceno 6.0 ali več dobijo rozete. 

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

4. 105 cm, 274.2.5 v dveh fazah 
Pokal za prvo mesto, rozete do največ 6. mesta. 

5. 110 cm, 274.2.5 v dveh fazah 
Pokal za prvo mesto, rozete do največ 6. mesta. 

6. 120 cm, 238.2.1. na čas 
Pokal za prvo mesto, rozete do največ 6. mesta. 

7. 130 cm, 269.5. Joker 
Pokal za prvo mesto, rozete do največ 6. mesta. 
Denarni sklad za tekmo 750€. 
 

 
 

NEDELJA 31. 7. 2022  
s pričetkom ob 9. uri 
 

8. 80 cm, 238.1.1. v dovoljenem času 
Vsi tekmovalci brez kazenskih točk dobijo rozete. 

9. 100 cm, 238.1.1. v dovoljenem času 
Vsi tekmovalci brez kazenskih točk dobijo rozete. 

10. 105 cm, 274.2.5 v dveh fazah 
Pokal za prvo mesto, rozete do največ 6. mesta. 

11. 110 cm, 274.2.5 v dveh fazah 
Pokal za prvo mesto, rozete do največ 6. mesta. 

12. 115 cm, 238.2.1 na čas 
Pokal za prvo mesto, rozete do največ 6. mesta. 

13. 120 cm, Amaterski pokal, 238.2.1. na čas 
Pokal za prvo mesto, rozete do največ 6. mesta. 
Denarni sklad za pokal 250€. 

14. 130 cm, 238.2.2 klasični baraž 
Pokal za prvo mesto, rozete do največ 6. mesta. 
Denarni sklad za tekmo 750€. 
 

Skupni ogledi: 1.,2.,3. tekma; 4. in 5. tekma; 8. in 9. tekma; 10. in 11. 
tekma, 12. in 13. tekma 

 

PROGRAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  20:00 RIDERS PARTY 

 
Dan pred tekmovanjem, v petek 29. 7. 2022 bo WARM UP s pričetkom ob 9. uri. 

Cena 10€ po konju, od višine 60 cm do 120 cm, urnik bo objavljen naknadno. 

 

SPLOŠNE INFORMACIJE 
 
Rok prijav: torek, 26. julij Tekmovalni prostor: 80 x 55 m, mivka  
 
Postavljač parkurja: Edvard Rajčević Ogrevalni prostor: 50 x 30 m, mivka 
 
Ob zadostnem številu prijav bodo na voljo montažni boksi. Cena od petka do nedelje je 110 €. 
Rezervacije možne na info@hisa-konj.si. Zadnji rok za rezervacijo je petek, 22. 7. 2022. 

 
 

POGOJI UDELEŽBE 
Turnir se bo odvijal po pravilih KZS in pravilniku FEI za preskakovanje ovir. Nagrade, prijavnine in štartnine bodo 
v skladu s Propozicijami KZS za tekmovalno leto 2022. Prijavnina se plača ob plačilu štartnin. Prijavnina znaša 15 
€ na konja na turnir, štartnine znašajo za kategorije do vključno z L 15 € in za kategorijo Ma 25€, in se plačujejo 
sproti na tekmovalni dan oz. najkasneje po zadnji tekmi turnirja v nedeljo. Izplačilo denarnih nagrad 
tekmovalcem je v skladu z zakonom o dohodnini, zato morajo vsi predložiti svojo davčno številko in številko 
računa na katerega se izvrši izplačilo. Nagrade so v bruto zneskih od katerih se odvaja 25% dohodnine.  
Vsi konji morajo imeti veljavne FEI potne liste ali ID-je iz katerih je razvidno: 
1) Redno cepljenje proti konjski influenci, ki ne sme biti starejše od 6 mesecev. 
2) IAK – Coggins test, ki ne sme biti starejši od enega leta. 
3) Priporočeno je cepljenje proti EHV-1 virusu. 
Udeležencem, ki za svoje konje ne bodo imeli veljavnih ID dokumentov vstop na tekmovalni prostor ne bo 
dovoljen. Dokumenti se morajo predati osebju ob prihodu na prizorišče in se vračajo ob plačilu štartnin. 
Vsi tekmovalci in udeleženci prireditve tekmujejo na lastno odgovornost. Organizator ne odgovarja za poškodbe 
tekmovalcev, konj, prevoznih sredstev in opreme. 

 
 


