
 

 

Jahalni klub Maribor in Konjeniški center Kamnica vabita: 

PROGRAM TEKMOVANJA 

1. 0,60 m - kat. E1 čl. 238.1.1., v dovoljenem času, tempo 325 m/min 

2. 0,80 m - kat. E2 čl. 238.1.1., v dovoljenem času, tempo 325 m/min 

SKUPNI OGLED ZA TEKMI 1 IN 2. 

3. 1,00 m - kat. A1 čl. 238.1.1., v dovoljenem času, tempo 325 m/min 

4. 1,05 m - kat. A1/A2 člen 238.2.1., tekma na čas, tempo 350 m/min 

SKUPNI OGLED ZA TEKMI 3 IN 4. 

5. 1.10 m - kat. A2 člen 238.2.1., tekma na čas, tempo 350 m/min 

6. 1.15 m - kat. A2/L člen 238.2.1., tekma na čas, tempo 350 m/min 

SKUPNI OGLED ZA TEKMI 5 IN 6. 

7. 1.20 m - kat. L člen 238.2.1., tekma na čas, tempo 350 m/min  

8. 1.25 m - kat. L/MA člen 238.2.1., tekma na čas, tempo 350 m/min 

SKUPNI OGLED ZA TEKMI 7 IN 8. 

9. 1.30 m - kat. MA člen 238.2.2., tekma na baraž, tempo 350 m/min 

 

 

Kot soorganizator sodeluje Konjeniški klub Slovenj Gradec 

 

 

 

 

 

 



 

Določila, pod katerimi poteka tekmovanje 

• Tekmovalni prostor: peščeno zunanje jahališče 65 x 85 m 

• Ogrevalni prostor: peščeno zunanje jahališče 30 x 64 m 

• Nastanitev konj: montažnih boksov in privezov ni, urejeno parkirišče za prikolice in tovorna 

vozila 

• 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, lAK- 

Coggins test, ki ne sme biti starejši od enega leta 

• Vse udeležence obveščamo, da brez potnih listov oz. ID ne bomo dovolili vstopa na 

tekmovalni prostor (potni listi oz. ID se oddajo osebju ob prihodu na tekmovališče in se 

vrnejo po plačilu vseh obveznosti) 

• Prijave potekajo računalniško na Konjeniški zvezi Slovenije za vsako tekmo posebej v skladu 

s pravili, ki veljajo za prijave. 

• ROK PRIJAV je v torek 12.10.2021 do 24.ure 

• Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost! Organizator ne prevzema odgovornosti za 

morebitne poškodbe tekmovalcev, konj, opreme in vozil. 

• Vsi konji, ki sodelujejo na tekmah morajo biti označeni in registrirani. 

• Nagrade, prijavnine in startnine v skladu s propozicijami KZS za 2021 

• V primeru odjave po roku odjav ali neudeležbe na tekmovanju je prijavljeni tekmovalec 

dolžan poravnati prijavnino v višini 15 EUR. 

• Za športnike oz. tekmovalce, člane ekip, spremljevalno osebje, organizacijsko osebje ter 

gledalce velja PCT POGOJ za udeležbo na dogodku. 

• Sledite priporočilom NIJZ za preprečevanje širjenja okužbe COVID-19 

• Skrbite za varnostno razdaljo med udeleženci (vsaj 1,5 m) na parkirnem prostoru in 

tekmovališču. 

• Spoštujte in upoštevajte navodila redarjev in varnostnega osebja. 

• Organizator bo omogočil izvedbo testiranja za vse tekmovalce, trenersko osebje, ki vodi 
proces športne vadbe za te tekmovalce in drugo tekmovalno osebje, ki se bo udeležilo 
tekmovanja. Testiranje bo na dan tekmovanja, s pričetkom 1 uro pred pričetkom 
tekmovanja. 

 

Ura štarta in štartne liste bodo objavljene na povezavi. 

 

https://www.podkev.com/tekme.php?turnir=1221

