
                                                 Konjeniški klub PIP 

                                           VABI 
da se udeležite tekmovanja v preskakovanju zaprek kat. CSN*, ki bo potekalo 

 
v SOBOTO   23. aprila 2022 in NEDELJO 24. aprila 2022, s pričetkom ob 9.00 uri 

 
NA JAHALIŠČU PARKA SAVA V TOMAČEVEM, LJUBLJANA 

 
 

Program:  

 

sobota 23. april 2022 

1.   0.60 m - kat.E1  v določenem času, člen 238.1.1 brez baraža, tempo 325 m/min 
2.   0.80 m - kat. E2      stilno jahanje, člen STIL,  tempo 325 m/min 
3.   0.90 m – kat. A0   v idealnem času, čl. 238.1.4., tempo 350 m/min 
      Skupen ogled tekem 1, 2  in 3. 
4.   1.00 m - kat. A1      v določenem času, člen 238.1.1 brez baraža, tempo 325 m/min 
5.   1.05 m  - Kat. A1/A2    tekma na čas, člen 238.2.1, tempo 350 m/min 
       Skupen ogled tekme 4 in 5. 
6.   1.10 m - kat. A2       tekmovanje v dveh fazah, člen 274.2.5,  tempo 350 m/min 
7.   1.15 m - kat. A2/L   tekmovanje v dveh fazah, člen 274.2.5,  tempo 350 m/min 
      Skupen ogled tekem 6 in 7. 
8.   1.20 m - kat. L   tekma na čas, člen 238.2.1, tempo 350 m/min - AMATERSKI POKAL  
9.   1.25m – kat. L/Ma       tekma na čas, člen 238.2.1, tempo 350 m/min 
      Skupen ogled tekem 8 in 9. 
10.   1.30 m - kat. Ma          tekma na baraž, člen 238.2.2, tempo 350m/min 
       

 

nedelja: 24. april 2022 

 

11.   0.60 m - kat.E1  v določenem času, člen 238.1.1 brez baraža, tempo 325 m/min 
12.   0.80 m - kat. E2     stilno jahanje, člen STIL,  tempo 325 m/min 
13.   0.90 m – kat. A0   v idealnem času, čl. 238.1.4., tempo 350 m/min 
      Skupen ogled tekem 11, 12  in 13. 
14.   1.00 m - kat. A1      v določenem času, člen 238.1.1 brez baraža, tempo 325 m/min 
15.   1.05 m  - Kat. A1/A2    tekma na čas, člen 238.2.1, tempo 350 m/min 
       Skupen ogled tekme 14 in 15. 
16.   1.10 m - kat. A2       tekmovanje v dveh fazah, člen 274.2.5,  tempo 350 m/min 
17.   1.15 m - kat. A2/L   tekmovanje v dveh fazah, člen 274.2.5,  tempo 350 m/min 
      Skupen ogled tekem 16 in 17. 
18.   1.20 m - kat. L   tekma na čas, člen 238.2.1, tempo 350 m/min 
19.   1.25m – kat. L/Ma       tekma na čas, člen 238.2.1, tempo 350 m/min 
      Skupen ogled tekem 18 in 19. 
20.   1.30 m - kat. Ma          tekma na baraž, člen 238.2.2, tempo 350m/min 
       



 
 

 

Pogoji udeležbe: 
 

• Turnir se odvija po pravilih KZS in pravilniku FEI za preskakovanje ovir. 

• Prijave so v skladu s propozicijami do torka 19.4.2022 na KZS. 

• Nagrade, prijavnine in startnine v skladu s propozicijami KZS za 2022. 
       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. 

• 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). 

• Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost! Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne 
poškodbe tekmovalcev, konj, opreme in vozil. 

• Ogrevalni prostor: pokrita jahalnica s peskom 20x 50m. 

• Parkurni prostor pesek,  dim.: 40x 70 m . 
 
Vse dodatne informacije:  

Matevž Emil Prešeren 040 168 772 

 
Lep pozdrav in vabljeni! 
 
       Konjeniški klub PIP Ljubljana 
       Predsednik  
       FRANCI LISJAK, šp. pedagog 


