
KONJENIŠKI KLUB VELENJE vas VABI  

na CSN* TEKMOVANJE V PRESKAKOVANJU ZAPREK 

V nedeljo, 28. avgusta 2022 na tekmovališču v Lopati, Lopata 43 

Nedelja             12. julij 2020, s pričetkom ob 8:00h   

1. tekma 60 cm, 238.1.1 v dovoljenem času 15 eur Vsi tekmovalci brez kazenskih točk dobijo rozete 

2. tekma 80 cm, 238.1.1 v dovoljenem času 15 eur Vsi tekmovalci brez kazenskih točk dobijo rozete 

 Skupen ogled za 1. in 2. tekmo   

3. tekma 100 cm, 238.1.4 idealnem času (licence A in L) 15 eur Pokal za prvo mesto, rozete (do največ 6. mesta) 

4. tekma 105 cm, 238.2.1 tekma na čas 15 eur Pokal za prvo mesto, rozete (do največ 6. mesta) 

 Skupen ogled za 3. in 4. tekmo   

5. tekma 110 cm, 238.2.1 tekma na čas 15 eur Pokal za prvo mesto, rozete (do največ 6. mesta) 

6. tekma 115 cm, 238.2.1 tekma na čas 15 eur Pokal za prvo mesto, rozete (do največ 6. mesta) 

 Skupen ogled za 5. in 6. tekmo   

7. tekma 120 cm, 238.2.1 tekma na čas 15 eur Pokal za prvo mesto, rozete (do največ 6. mesta)  

8. tekma 130 cm, 238.2.1 tekma na čas 25 eur Pokal za prvo mesto, rozete (do največ 6. mesta)  

 

POGOJI UDELEŽBE 

 

• Lokacija turnirja: infrastruktura ŠDKC Celje, Lopata 43, Celje. 

• turnir se bo odvijal po pravilih KZS in pravilniku FEI za preskakovanje ovir; 

• nagrade, prijavnine in startnine v skladu s Propozicijami KZS za tekmovalno leto 2022  

• izplačilo nagrad tekmovalcem in sodniških taks bo v skladu z zakonom o dohodnini, zato morajo vsi tekmovalci 

organizatorju predložiti svojo davčno številko in številko transakcijskega računa na katerega se izvrši izplačilo 

nagrade ali honorarja. Nagrade so v bruto zneskih od katerih se odvaja 25 % dohodnine in se izplačujejo izključno 

na transakcijski račun;  

• prijavnina se plača ob plačilu startnin. Prijavnina zanaša 10 EUR na konja na turnir, ki se plača hkrati s štartninami; 

• Rok prijav:  sreda,  24. avgust 2022 do 24.00 ure. Rok preprijav in odjav: dan pred tekmovanjem do 18. ure.  

• za ogrevanje in trening bo na voljo pokrita jahalnica z jahališčem velikosti 65 x 32 m; 

• tekmovanje bo potekalo v zunanjem peščenem tekmovališču velikost 85 x 65 m; 

• Vsi konji morajo imeti veljavne FEI potne liste ali ID-je iz katerih je razvidno:  

o redno cepljenje proti konjski influenci, ki ne sme biti starejše od 6 mesecev, 

o IAK – Coggins test, ki ne sme biti starejši od enega leta.  

• udeležencem, ki za svoje konje ne bodo imeli veljavnih potnih listov oz. ID dokumentov vstop na tekmovalni prostor 

ne bo dovoljen. Dokumenti se morajo predati osebju ob prihodu na prizorišče in se vračajo ob plačilu startnin.  

• vsi tekmovalci in udeleženci prireditve tekmujejo na lastno odgovornost; 

• organizator ne odgovarja za poškodbe tekmovalcev, konj, prevoznih sredstev in opreme. 

• Kontakt: Robi Skaza - 041 600 620 – skaza.robi@siol.net 

 

Lep športni pozdrav!       Organizacijski odbor KK Velenje 

Velenje, 18.8.2022 

                                                                                             

 


