CENIK 2015
ČLANARINA

v€

letna članarina odrasli - nosilec članarine

50

vsak naslednji družinski član na istem naslovu kot nosilec članarine

10

dijaki, študentje, mladina do 25. leta (razen, če je družinski član)

20

RAZNO
oglaševanje na DRIKS-ovi spletni strani za tekoče leto

10

ŠPORT
Registracija konj:
1. konj

15

nadaljnji konj

10

Registracija jahačev:
letna licenca za tekme pod okriljem DRIKS-a
20
letna licenca za tekme pod okriljem DRIKS-a in tekme v tujini, ki potrebujejo izdajo dovoljenja za štart
(WR tekme pod okriljem FEIF)
40
začasna licenca za eno leto

10

Ostalo:
taksa za pritožbo

50

rumeni karton

70

rdeči karton

150

prijavnina DP

25

štartnina DP*

8

*Na DP ima ekvipaža (licenciran jahač z letno licenco in s prvim konjem) brezplačno štartnino. Jahač, ki ima
začasno licenco nima brezplačne štartnine.
IZOBRAŽEVANJE
knjižica jahač 1 in diploma

10

knjižica jahač 2 in diploma

15

REJA
Ocenjevanje žrebet do vključno dopolnjenega 4. leta starosti v letu rejskega ocenjevanja (eden ali
dva sodnika)
Ocenjevanje konj – eksterier, za konje starosti 5 let in več (eden ali dva sodnika)
Ocenjevanje konj –jahalne sposobnosti, za konje starosti 5 let in več (eden ali dva sodnika
Informativna rejska ocena - eksterier + jahalne sposobnosti (eden ali dva sodnika)

25
30
30
50

Popolna rejska ocena - eksterier + jahalne sposobnosti **

100

Popolna rejska ocena - eksterier **

50

Popolna rejska ocena jahalne sposobnosti **

50

Prijava na prodajno razstavo na konja

10



v primeru sklenitve posla dodatnih

Letna licenčnina/žrebčnina

40
25

**Za popolno rejsko ocenjevanje je potrebno zagotoviti 3 rejske FEIF sodnike.
WORLD FENGUR
Vpis konj in spremembe podatkov v WF

30

Vpis konja in spremembe za nečlane DRIKS-a

80

Prijavnina in štartnina za nečlane DRIKS-a je na tekmah, ki jih organizira DRIKS dvojna.

Vse navedene cene veljajo za člane DRIKS-a. Nečlani plačajo dvojne cene!

