KONJENIŠKI KLUB URH BAUMAN
vabi na tekmovanje v preskakovanju zaprek kat. CSN**, ki bo potekalo v soboto in nedeljo
01.08- 02.08/2020 na jahališču Konjeniškega kluba Urh Bauman, Dogoše, Maribor.
PROGRAM SOBOTA 01.08/2020 S PRIČETKOM OB 8.00 URI:

PROGRAM NEDELJA 02/08/2020 S PRIČETKOM OB 8.00 URI:

1

0.60 M - KAT. E, člen 238.1.1., v dovoljenem času,
tempo 325 m/min

0.80 M - KAT. E2, člen 238.1.1., v dovoljenem času,
tempo 325 m/min

2

0.80 M - KAT. E2, člen STIL stilsko jahanje,
tempo 325 m/min

0.90 M - KAT. A0, člen 238.1.4., tekma v idalnem času,
tempo 350 m/min | EQWIN POKAL SLOVENIJE OTROCI in odprta tekma

3

1.00 M - KAT. A1, člen 238.1.1., v dovoljenem času,
tempo 325 m/min | Skupen ogled tekem 1., 2. in 3.
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1.05 M - KAT. A1/A2, člen 238.2.2., klasični baraž, tempo 350 m/min

5

1.10 M - KAT. A2, člen 238.2.1., tekma na čas, tempo 350 m/min

6

1.20 M - KAT. L, člen 274.2.5., dve fazi, tempo 350 m/min

7

1.25 M - KAT. L/MA člen 238.2.2., klasični baraž

| EQWIN POKAL SLOVENIJE ZA MLAJŠE MLADINCE- zaprta tekma

| Skupen ogled tekem 4. in 5.

| AMATERSKI POKAL in odprta tekma

EQWIN POKAL SLOVENIJE ZA MLADINCE – zaprta tekma

1.30 M – KAT. MA člen 238.2.1., na čas, tempo 350 m/min

| odprta tekma Denarni sklad 600 EUR, ki se deli na (200, 160, 120, 80, 40 EUR)
| Skupen ogled tekem 7. in 8.
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| Skupen ogled tekem 9. in 10.
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1.05 M - KAT. A1/A2 člen 274.2.5., dve fazi,
tempo 350 m/min

11

1.15 M - KAT. A2/L člen 274.2.5, dve fazi, tempo 350 m/min
| Skupen ogled tekem 11. in 12.
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1.25M – KAT. L/MA člen 238.2.1., tekma na čas,
tempo 350 m/min

13

1.35 M - KAT.MB člen 238.2.2., klasični baraž, tempo 350 m/min

14

| EQWIN POKAL SLOVENIJE U25 / zaprta tekma samo za pokal

1.40 M - KAT.S* člen 238.2.2., klasični baraž, tempo 350 m/min

| EQWIN POKAL SLOVENIJE ZA ČLANE in odprta tekma
| Denarni sklad 900 EUR, ki se deli na (300, 240, 180, 120, 60 EUR)
| Skupen ogled tekem 14. in 15.
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Turnir se odvija po pravilih KZS in pravilniku FEI za preskakovanje ovir.
Prijave so v skladu s propozicijami KZS.
Nagrade, prijavnine in štartnine v skladu s propozicijami KZS za 2020.
Izplačilo nagrad tekmovalcem in sodniških taks je v skladu z zakonom o dohodnini, zato
morajo vsi predložiti organizatorju svojo davčno številko in številko računa na katerega se
izvrši izplačilo. Nagrade so v bruto zmeskih od katerih se odvaja 25% dohodnine in se
izplačujejo izključno na transakcijski račun.
Vsi konji ki sodelujejo na tekmah morajo biti označeni in registrirani skladno s pravili KZS.
Vsi konji morajo imeti veljavni identiﬁkacijski dokument, z vpisano negativno serološko
preiskavo na IAK (ne sme biti starejša od 1 leta) in cepljenjem proti kužnemu kašlju (ne sme
biti starejšo od 6 mesecev). ID dokumentacija konj mora biti dosegljiva na prireditvenem
prostoru na blagajni organizatorja.
Udeležencem ki za svoje konje ne bodo imeli veljavnih potnih listov oz. ID dokumentov vstop
v tekmovalni prostor ne bo dovoljen. Dokumenti se morajo predati osebju ob prihodu na
prizorišče in se vračajo ob plačilu štartnin.
Prijavnina se plača ob plačilu štartnin. Prijavnina znaša 15 EUR na konja za dvodnevni turinir.
Rok prijav do srede 28.07.2020 do 24. ure
Vsi tekmovalci in udeleženci prireditve tekmujejo na lastno odgovornost.
Organizator ne odogovarja za poškodbe tekmovalcev, konj, prevoznih sredstev, opreme itd.
Ogrevalni prostor: jahališče na prostem, mivka dim.: 150 x 40 m
Parkurni prostor na prostem, mivka, dim.: 90x 64 m
Postavljač parkurja: Magdolna Erdélyi

VSE DODATNE INFORMACIJE:

Urh Bauman | 041 650 382
Predsednik KKUB Tina Labruto Hartner
Lep pozdrav in vabljeni!

15

