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KK VELENJE VAS VABI NA TEKMO V PRESKAKOVANJU ZAPREK 

CSN* od 12. do 13. novembra 2016 
 
 
PROPOZICIJE_rok za prijavo je 7. november 2016 

 

Sobota      12. november 2016, s pričetkom ob 9:00h 

1. Kat. E (60 cm) v določenem času, čl. 238.1.1, brez baraža, tempo 300 m/min 

2. Kat. A0 (80 cm)  v določenem času, čl. 238.1.1, brez baraža, tempo 300 m/min (skupen ogled za tekmo št. 1. In št. 2) 

3. Kat. A1 (1,00 m) v določenem času, čl. 238.1.1, brez baraža, tempo 300 m/min 

4. Kat. A1/A2 (105 cm), čl. 223.2.1 (na čas), tempo 350 m/min (skupen ogled za tekmo št. 3. in št. 4) 

5. Kat. A2 (1,10 m), čl. 274.5.6 (v dveh fazah), tempo 350 m/min  

6. Kat. A2/L (1,15 m), čl. 274.5.6 (v dveh fazah), tempo 350 m/min (skupen ogled za tekmo št. 5. in št. 6) 

7. Kat. L/Ma (1,25 m), čl. 238.2.2 (na baraž), tempo 350 m/min  

 

Nedelja    13. september 2016, s pričetkom ob 9:00h 

8. Kat. E (60 cm) v določenem času, čl. 238.1.1, brez baraža, tempo 300 m/min 

9. Kat. A0 (80 cm)  v določenem času, čl. 238.1.1, brez baraža, tempo 300 m/min (skupen ogled za tekmo št. 8. In št. 9) 

10. Kat. A1 (1,00 m) v določenem času, čl. 238.1.1, brez baraža, tempo 300 m/min 

11. Kat. A1/A2 (105 cm), čl. 223.2.1 (na čas), tempo 350 m/min (skupen ogled za tekmo št. 10. in št. 11) 

12. Kat. A2 (1,10 m), čl. 274.5.6 (v dveh fazah), tempo 350 m/min  

13. Kat. A2/L (1,15 m), čl. 274.5.6 (v dveh fazah), tempo 350 m/min (skupen ogled za tekmo št. 12. in št. 13) 

14. Kat. L (1,20 m), čl. 238.2.1 (na čas), tempo 350 m/min 

15. Kat. Ma (1,30 m), čl. 238.2.2 (na baraž), tempo 350 m/min  

 

  

 

 

 



KK VELENJE     ZIMSKA LIGA 2016 

 

POGOJI UDELEŽBE 

 

 turnir se bo odvijal po pravilih KZS za zimsko ligo in pravilniku FEI za preskakovanje ovir; 

 nagrade, prijavnine in startnine bodo v skladu s propozicijami KZS za tekmovalno leto 2016; 

 izplačilo nagrad tekmovalcem in sodniških taks bo v skladu z zakonom o dohodnini, zato morajo vsi tekmovalci 

organizatorju predložiti svojo davčno številko in številko transakcijskega računa na katerega se izvrši izplačilo nagrade 

ali honorarja. Nagrade so v bruto zneskih od katerih se odvaja 25% dohodnine;  

 za tekmo v kategorijah A in L je predvidena samo ena podelitev nagrad;  

 prijavnina se plača ob plačilu startnin. Prijavnina zanaša 15 EUR na konja za dvodnevni turnir in se plačujejo sproti na 

tekmovalni dan oz. najkasneje po zadnji tekmi turnirja v nedeljo; 

 zadnji rok za prijave na tekmovanje je v skladu s propozicijami in prijavami na KZS; 

 tekmovanje bo potekalo v pokritem jahališču z ustrezno podlago iz mivke v velikost 55 x 35m; 

 ogrevanje in trening bo potekal v zunanjem tekmovališču z ustrezno podlago iz mivke v velikost 80 x 40m; 

 za lonžiranje in ohlajanje konj bo na voljo zunanja peščena maneža velikosti  40 x 20 m; 

 vsi tekmovalci in udeleženci prireditve tekmujejo na lastno odgovornost; 

 organizator ne odgovarja za poškodbe tekmovalcev, konj, prevoznih sredstev in opreme, 

 vsi konji, ki sodelujejo na tekmah morajo biti označeni in registrirani skladno s pravili KZS; Imeti morajo veljavno 

serološko potrdilo za tekoče leto. ID dokumentacija konj mora biti dosegljiva na prireditvenem prostoru pri sekretarju 

organizatorja; 

 udeležencem, ki za svoje konje ne bodo imeli veljavnih potnih listov oz. ID dokumentov vstop na tekmovalni prostor ne 

bo dovoljen. Dokumenti se morajo predati osebju ob prihodu na prizorišče. 

 

V PRIMERU SLABEGA VREMENA NA DATUM TEKMOVANJA BO TEKMOVANJE PRESTAVLJENO NA NASLEDNJI 

VIKEND (19. in 20. november)! 
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POGOJI ZA REZERVACIJO BOKSOV  V ČASU TEKMOVANJA 
 

 Zaradi omejenega števila boksov morajo vsi tekmovalci ali lastniki konj rezervirati in potrditi rezervacijo boksa s 

plačilom najkasneje do 7. novembra 2016.  Pri plačilu boksa je potrebno pod opombe na plačilnem nalogu 

OBVEZNO NAVESTI IME IN PRIIMEK JAHAČA TER KONJA za katerega je plačan boks ter potrdilo o plačilu 

posredovati na e-mail matic.lasic@modular.si do 7. novembra 2016; 

 Cena boksa za konja je 70 EUR na vikend. Na razpolago je samo 20 boksov pri jahalnici. 

 Plačilo se izvrši na transakcijski račun Konjeniškega kluba Velenje; IBAN: SI56 02426 0018292212; SWIFT: LJBASI2X, 

najkasneje do 7. novembra 2016.  

 Prijavnina za tekmovanje se plača ob plačilu startnine, ki se plačuje sprotno za vsak tekmovalni dan posebej oz. 

najkasneje po zadnji tekmi turnirja v nedeljo. Ob plačilu startnine zadnji dan se vrnejo potni listi oz. ID dokumenti konj. 

 

Za vse nepravilno izpolnjene zgoraj navedene pogoje pri rezervacijah in najemu boksov KK Velenje ne prevzema 

odgovornosti! 

 
 
Lep športni pozdrav!      Organizacijski odbor KK Velenje 
Velenje, 21.10.2016       

                                                                                           

 


