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CAN-1* Državno prvenstvo 2022 
 

Status: CAN-1* 
Kategorije: otroci, mlajši mladinci, mladinci ter člani  
Datum: 16.10.2022 
 

Organizator:  

Konjeniški klub Stol 
 

Kraj:  
Breznica 
4274 Žirovnica 
46.390018, 14.154711 
 
Zaradi ozkega dovoza skozi vas priporočam pot kot je označena na sliki. 

 
 
 
Veterinarski pogoji:  
Vsi konji morajo imeti veljavne FEI potne liste ali ID dokumente: 
a) IAK – Coggins test, ne sme biti starejši od enega leta, 
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Pogoji za tekmovanje: 
Tekmovalci in konji morajo bit registrirani na Konjeniški zvezi Slovenije. 
 
Sodniki: 
 

- Bojan Polšak, glavni sodnik in postavljač. 

- Dodatni sodnik po priporočilu Bojana. 

- Obdelava podatkov, merjenje in napovedovanje – družina Polšak. 

 
Urnik: 

- Dresura v nedeljo 16.10.2022  ob  10.h,  

- Spretnostna vožnja z maratonsko oviro v nedeljo 16.10.2022 ob 11:30.h,  

- Podelitev nagrad v nedeljo 16.10.2022  30 min po koncu spretnostne vožnje, 

- Spretnostna vožnja z maratonsko oviro za domače tekmovalce ob 14. h 

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

Rok prijav: do srede 12.10.2022 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.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://administracija.konj-zveza.org/prijava.php
https://www.konj-zveza.org/za-tekmovalce/prijave-na-turnir/#1598341490112-e328a0c2-c657
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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* - H2 

stožci Dva kroga v 
dovoljenem 
času  z 
baražem. 
Širina 155cm. 

Dva kroga v 
dovoljenem 
času  z 
baražem.  
Širina 155cm. 

Dva kroga v 
dovoljenem 
času  z 
baražem.  
Širina 155cm. 

 
Oprema: 
 

a. Dresurna vožnja se vozi s kočijo koloteka 125cm. Tekmovalec mora imeti bič in pokrivalo. 

b. Spretnostna vožnja z maratonsko oviro se vozi z maratonsko kočijo. Tekmovalec mora imeti bič, 

čelado in varnostni telovnik. 

 
Nagrade: 

Častne nagrade za prve tri tekmovalce v skupni razvrstitvi v kategoriji. 

 

Dodatne informacije: 

Janez Peternel 041 675 453 

Polde Zupan 041 784 363 


