
 

 

 

 

 

VABILO 
 

Konjeniški klub hipodrom Kamnica vas v sodelovanju s Konjeniško zvezo Slovenija vabi, da se 
udeležite odprtega dresurnega tekmovanja: 

Državno prvenstvo Slovenije v dresurnem jahanju in državno prvenstvo za 
mlade konje za leto 2022.  

Tekmovanje bo potekalo 2. do 4. septembra 2022 na Hipodromu Kamnica na zunanjem jahališču 
(tekmovalni prostor 20x60m in ogrevalni prostor 30x60m, kremenčev pesek). 

 
Tekmovanje bodo sodili:  

 
Sodniki: ga. Dora Markun, ga. Leda Selen, g. Ladislav Fabris, g. Andrej Penko 

Stevard: dr. Alja Videtič Paska  
 
Program tekmovanja bo potekal: 
 
Petek, 2. september 2022, pričetek ob 10:00 uri (začetek tekmovanja bo točno določen glede na število 
štartov) .  
 
Naloge: 
 

✓ A16_22  - ekipna tekma za otroke 
✓ L10_22   - ekipna tekma za mladince 
✓ LM3_22 - ekipna tekma za mlade jahače 
✓ LM2_ 22  - ekipna tekma za amaterje 
✓ M3_22  - ekipno tekmovanje za člane 
✓ E5_22   - odprta tekma 

 
Vse tekme so odprte.  
Vljudno vas prosimo, da na KZS mail kzs@konj-zveza.si javite člane ekip, ki bodo zastopali vaš klub 
najkasneje do torka, 30.8.2022,  do 12.ure.  
 
Razglasitev prvih treh ekip za DP ekipno v posamezni konkurenci bo takoj po zaključenem tekmovanju 
oz. v skladu s propozicijami KZS za državno prvenstvo v dresurnem jahanju za leto 2022.  
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Sobota, 3. september 2022, pričetek ob 8:00 uri (začetek tekmovanja bo točno določen glede na 
število štartov)  
 
Naloge: 

✓ A17_22  - štiri letni konji 
✓ L7_22   - pet letni konji - uvodna naloga 
✓ M8_22   - šest letni konji -uvodna naloga 
✓ S4_22   - sedemletni konji - uvodna naloga 
✓ E1_22   - odprta tekma  
✓ A3_22   - individualno tekmovanje za otroke  
✓ L1_22   - individualno tekmovanje za otroke in mladince 
✓ LM2_22  - individualno tekmovanje za mladince, mlade jahače in amaterje  
✓ M3_22  - individualno tekmovanje za mladince in mlade jahače 
✓ S2_22   - individualno tekmovanje za mlade jahače in člane 
✓ I1_22   - individualno tekmovanje za člane 
✓ GP2_22  - individualno tekmovanje za člane 

 
Vse tekme so odprte, razen tekem za 4, 5, 6 in 7 letne konje, ki so samo za konje te starostne skupine.  
 
Nedelja, 4. september 2022, pričetek ob 8:00 uri (začetek tekmovanja bo točno določen glede na 
število štartov) 
 
Naloge:  

✓ A17_22  - štiri letni konji 
✓ L7_22   - pet letni konji - uvodna naloga 
✓ M8_22   - šest letni konji -uvodna naloga 
✓ S4_22   - sedemletni konji - uvodna naloga 
✓ A1_22  - individualno tekmovanje za otroke 
✓ L2 _ 22  - individualno tekmovanje za otroke 
✓ kurL _22  - individualno tekmovanje za mladince 
✓ kurLM_22  - individualno tekmovanje za mladince in mlade jahače in amaterje  
✓ kurM_22  - individualno tekmovanje za mladince in mlade jahače 
✓ kurS_22   - individualno tekmovanje za mlade jahače in člane 
✓ kurI1_22  - individualno tekmovanje za člane 
✓ kurGP_22  - individualno tekmovanje za člane 
✓ E5_22   - odprta tekma 

 
Vse tekme so odprte, razen tekem za 4, 5, 6 in 7 letne konje, ki so samo za konje te starostne skupine.  
 
Skupni seštevek odstotkov obvezne naloge in prostega programa z glasbo se deli z dva zaradi izračuna 
povprečnega % za razvrstitev po tabeli za DP individualno. 
Razglasitev prvih treh uvrščenih tekmovalcev za DP individualno v vsaki konkurenci bo posebej takoj 
po zaključenem tekmovanju. 
 
Konja, starosti 4, 5, 6 in 7 let, ki je registriran pri KZS, lahko jaha tekmovalec s tujo licenco in osvoji naslov državnega 
prvaka, če zmaga. Naslov prvaka gre na prvenstvu za mlade konje zmagovalnemu konju. Podelitvi za 4, 5, 6 in 7 
letne konje bosta dve, v kolikor se bodo prijavili tudi tuji tekmovalci s tujimi konji; ena podelitev za tekmovanje in 
druga za DP. 



 

 

 

 

Natančen razpored posameznih tekem in vrstni red nastopajočih v petek in soboto bo objavljen na 
spletni strani https://www.podkev.com in www.konj-zveza.org po žrebanju v četrtek, 1.9.2022 po 
12:00. Vrstni red nastopajočih v nedeljo bo objavljen po zaključenem tekmovanju v soboto.  
 
Tekmovalci morajo imeti ustrezno tekmovalno licenco, konji morajo biti registrirani na KZS. 
Vsi konji morajo imeti veljavne FEI potne liste ali ID-je iz katerih je razvidno: 

- redno cepljenje proti konjskemu kužnemu kašlju, ki ne sme biti starejše od 6 mesecev 
- preiskavo na IAK, ki ne sme biti starejši od enega leta 

Vse udeležence obveščamo, da brez potnih listov oz. ID ne bomo dovolili vstopa na tekmovalni prostor 
(potne liste oz. ID oddajte osebju ob prihodu na tekmovališče).  

Organizator zagotovi častne nagrade, pokale, rozete ter praktične nagrade za odprte tekme, medalje 
in rozete za plasirane tekmovalce na DP zagotovi KZS. 
 
Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost. Organizator ne odgovarja za poškodbe tekmovalcev, 
konj, prevoznih sredstev in opreme. 
 
Tekmovanje se odvija po propozicijah KZS za dresurno jahanje in po propozicijah KZS za državno 
prvenstvo za leto 2022. Startnina je za vsako tekmo enotna 25 €.  
Na voljo bodo montažni boksi za tekmovalce, ki jih naročijo pravočasno. Cena boksa z nastiljem za čas 
od četrtka 1. septembra do nedelje 4. septembra znaša 130 € (rezervacija se potrdi ob plačilu boksa)  
Info za nakazilo: KC hipodrom Kamnica, Vrbanska 71, 2351 Kamnica, TRR : SI56 3300 0000 8261 869. 
 
Rezervacije boksov najkasneje do 26.8.2022  na telefonsko številko 040 814 101  Martina.  
 

Vse informacije v zvezi s tekmovanjem na zgornjem naslovu ali telefonski številki. 
 

Tekmovalcem želimo obilo športnih uspehov in užitkov. Vljudno vabljeni! 
 

Športni pozdrav!  
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