
                                                                                                  

 

 
 

VABILO NA TEKMOVANJE V PRESKAKOVANJU OVIR 
 
Vabimo Vas, da se udeležite tekmovanja CSN* v preskakovanju ovir 2019 v organizaciji 
Konjeniškega kluba Slovenj Gradec , ki bo potekalo v soboto 12.10.2019 na jahališču 
Konjeniškega centra Celje. 
 
 
1. Osnovni podatki 
Naziv:  
Tekmovanje preskakovanju ovir 
 
Datum:  
12.10.2019 
 
Naslov:  
Konjeniški center Celje 
Lopata 43 
3000 Celje 
 
Telefon:  
041396326 (Nuš Kamnik, predsednica) 
041918801 (Karin Potočnik, podpredsednica) 
 
Email: 
konjeniskiklub.slovenjgradec@gmail.com 
 
Odgovorna oseba: Karin Potočnik 
 
Postavljač parkurja: g. Uroš Kocbek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                  

 

2. Tehnični podatki 
Tekmovalni prostor: peščeno zunanje jahališče 65 x 85 m 
Ogrevalni prostor: pokrita jahalnica 32 x 65 m 
 
Nastanitev konj: 
• Za čas tekmovanja da lastnik infrastrukture v najem tudi notranje stalne bokse. Rezervacija 
in plačilo boksov gre preko lastnika infrastrukture. 
• Cena za uporabo boksa na dan: 30 € na boks. 
• Kontakt: Tajda Bosio 040 646 367 
 
• privezov ni, urejeno parkirišče za prikolice in kamione 
 
 

 
3. Veterinarska določila 
Vsi konji morajo imeti veljavne FEI potne liste ali ID-je iz katerih je razvidno: 
• redno cepljenje proti konjski influenci, ki ne sme biti starejše od 6 mesecev 
• IAK – 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) 

 
4. Prijave  
Prijave potekajo računalniško na Konjeniški zvezi Slovenije za vsako tekmo posebej v skladu 
s pravili, ki veljajo za prijave. 
 
ROK PRIJAV je po propozicijah KZS, torek, 8.10.2019. 
 
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. 
Na prizorišču je na razpolago električni priključek za avtodome in transporterje. Sanitarije so 
na voljo v restavraciji in na parkirišču, medtem ko tušev ni. 
 
5. Propozicije 
Nagrade, prijavnine in startnine v skladu s propozicijami KZS za 2019. 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. 
Ob plačilu štartnin se vrnejo potni listi oz. ID konj. 
V primeru odjave po roku odjav ali neudeležbe na tekmovanju je prijavljeni tekmovalec 
dolžan poravnati prijavnino v višini 8 EUR. 



                                                                                                  

 

 

6.Program:  
  
1.  0.80 m - kat. E2      člen STIL  stilno jahanje, tempo 325 m/min 

2. 1.00 m – kat A1      člen 238.1.1 v dovoljenem času, tempo 325 m/min  

3. 1.05 m – kat. A1/A2       člen 274.1.5.3., dve fazi,  tempo 350 m/min 

4. 1.10 m - kat. A2              člen 274.1.5.3, dve fazi, tempo 350 m/min 

5. 1.15 m - kat. A2/L           člen 238.2.1. (na čas), tempo 350 m/min 

6. 1.20 m -kat. L            člen 238.2.1. (na čas), tempo 350 m/min 

7. 1.30 m - kat.Ma            člen 238.2.2. (baraž), tempo 350 m/min 

 

*skupni ogled 1. in 2. tekme, 3. in 4. tekme ter 5. in 6. tekme 
 

 

 

 

 
 
 
 
Lep pozdrav in vabljeni!  
 
 KK Slovenj Gradec 


