DRUŠTVO REJCEV ISLANDSKIH KONJ SLOVENIJE – DRIKS
naslov/adress: UL VF; Cesta v Mestni log 47, SLO - 1000 Ljubljana

RAZPIS ZA DRŽAVNO PRVENSTVO V JAHANJU ISLANDSKIH
KONJ
Mislinja, 3.9.2016
Državno prvenstvo v jahanju islandskih konj z mednarodno udeležbo
in

Dan islandskega konja 2016
PROGRAM DRŽAVNEGA PRVENSTVA
PETEK
3.9.2016

Cel dan

Prihod tekmovalcev in postavitev Paddockov

Cel dan

Registracija tekmovalcev

19:00
do 08:30

SOBOTA
3.9.2016

Družabno srečanje – Piknik
Registracija tekmovalcev

09:00 do 11:45

Tekmovanje v disciplinah:
T8, T7, T5, T3
V5, V3, V2
F2
Če se v predtekmovanju posamezne discipline preizkusi več
kot 5 tekmovalcev, se prvih 5 tekmovalcev uvrsti v finale
Če se v predtekmovanju preizkusi manj kot 5 tekmovalcev,
se predtekmovanje šteje kot finale

11:45 do 12:45

Odmor za kosilo

12:45 do 14:00

Ekipni preizkus v disciplini V5:
Ekipa šteje dva tekmovalca
Najprej se ekipe preizkusijo v predtekmovanju
Če se v predtekmovanju preizkusi več kot 5 ekip, se prvih 5
ekip uvrsti v finale
Če se v predtekmovanju preizkusi manj kot 5 ekip, se
predtekmovanje šteje kot finale
Prijave za ekipni preizkus se zbirajo do začetka preizkusa

14:00 do 14:15

Odmor

14:15 do 15:30

Predstavitev štal rejcev in pokrajin:
Društvo rejcev islandskih konj Slovenije si želi večati
prepoznavnost islandskega konja v Sloveniji. Ker se zavedamo,
da je športno jahanje in z njim povezana tekmovanja le
kamenček v mozaiku "islandizma", vabimo v svojo sredino
jahače in konje, ki se morda še nikoli niso udeležili nobenega
dogodka povezanega z islandskimi konji in imajo željo po
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druženju z ljudmi s podobnimi interesi.
Vabimo vas torej, da se organizirate po kmetijah, lahko po
pokrajinah/hribih/dolinah in nam v družbi poznanih jahačev
predstavite svoje konje. Verjamemo, da marsikateri konj zna kaj
nenavadnega.
Stopite čez prag svoje posesti in nam vsem skupaj pokažite, kaj
se islandskega dogaja pri vas.
[več info: 041698667 Barbara ali sinkovec.barbara@gmail.com]
15:30 do 16:00

Odmor

16:00 do 17:00

Tölt and Bike:
Tekmovanje se sestoji iz dveh preizkusov: kolesarjenja in
jahanja
Najprej tekmovalec opravi preizkus v spretnostnem jahanju
po stezi na kateri so nameščene tri ovire in sicer:
o I ovira – 10 stožcev – jahanje okoli stožcev in
nadaljevanje do naslednje ovire
o II . ovira - 10 m polje na ovinku steze: tekmovalec
pred začetkom polja ustavi konja pred označbo
polja, nato s konjem preide na drugo stran polja in
konja ustavi za označeno črto polja, nato se ritensko
vrne na začetek polja, kjer konja ponovno zaustavi
za označbo polja
o III. ovira – 8 količkov – jahanje okoli količkov
Tekmovalec mora ves čas preizkusa konja jahati v Töltu,
edino pri spretnostnem jahanju nazaj, ko jaha v koraku
Po opravljenem spretnostnem jahanju sledi kolesarjenje tekmovalec s kolesom prekolesari en krog po stezi
Vsak podrt stožec ali količek – pribitek 5 kazenskih sekund
Vsako nepravilno ustavljanje na II. oviri – pribitek 5
kazenskih sekund
Grobo jahanje – pribitek 30 kazenskih sekund in
rumeni/rdeči karton
Zmaga tekmovalec, ki ima najboljši skupni čas preizkusa
Prijave za ekipni preizkus se zbirajo do začetka preizkusa

17:00 do 17:30

Odmor

17:30 do 18:00

Razglasitev rezultatov in podelitev praktičnih nagrad

SOBOTA
3.9.2016

18:00

Zaključek

POMEMBNA OBVESTILA:
na tekmovanjih bo sodil en sodnik – Zvone PAVŠIČ
prijavijo se lahko tako člani DRIKS-a kot tudi nečlani
prijave na tekmovanje sprejemamo na elektronski naslov: rok.silc@gmail.com
prijave so možne do 26.8.2016
startnina za posameznega konja in posamezno disciplino znaša 8,00 EUR
prijavnina znaša za člane DRIKS-a 25,00 EUR, za nečlane DRIKS-a pa 35,00 EUR
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startnina in prijavnina se plača na TRR društva: IBAN: SI56 0202 7001 5501 479, SWIFT: LJBASI2X
odprt pri NLB d.d. najkasneje do 31.8.2016 – pri plačilu navedite pripis »Državno prvenstvo 2016«
najemnina za najem prostora za Paddock se zaračuna v znesku 25,00 EUR za posamezni Paddock in
se plača na licu mesta - od vsakega tekmovalca se pričakuje, da po odstranitvi Paddocka počisti
prostor
udeleženci predstavitve štal rejcev in pokrajin ne plačajo prijavnine in startnine
kazen za rumeni karton je 70,00 EUR
kazen za rdeči karton je 150,00 EUR
kazen za rumeni in/ali rdeči karton se plača na licu mesta takoj po zaključku preizkusa
tekmovalni kategoriji sta dve in sicer:
do 18 let - mladina
nad 18 let - odrasli
državni prvak lahko v posamezni disciplini postane le tekmovalec, ki je dosegel rezultat višji od 5 točk
namestitev Paddockov je na lastne stroške in z lastno opremo
na prireditvenem prostoru bo zagotovljena gostinska ponudba s hrano z žara in pijačo – v času
tekmovanja bodo na prireditvenem prostoru prisotne naslednje dežurne službe:
o veterinar
o prva pomoč
o kovač
o rediteljska služba
na prireditvenem prostoru bo v primeru slabega vremena nameščen ustrezno velik šotor
prireditev se bo izvedla v vsakem vremenu

DAN ISLANDSKEGA KONJA
V okviru državnega prvenstva v jahanju islandskih konj se letos prvič organizira tudi Dan
islandskega konja, čemur je delno prilagojen tudi program državnega prvenstva.
Na dnevu islandskega konja želimo širši javnosti omogočiti pobližje spoznanje z islandskimi
konji, z rejci, s tekmovalci, z Društvom rejcev islandskih konj Slovenije in vsemi ostalimi akterji,
ki so povezani z rejo islandskih konj v Sloveniji.
Glede na to, da je glavni namen organizacije Dneva islandskega konja popularizacija islandskih
konj v Sloveniji, vas vljudno prosimo, da na našo prireditev povabite čim več znancev in
prijateljev ter naše vabilo posredujete tudi ostali javnosti.
Za kakršne koli dodatne informacije, pobude in predloge smo vam z veseljem na razpolago na
elektronskem naslovu: miran.vrsec@siol.net.
V pričakovanju čim večje udeležbe na naši prireditvi vas lepo pozdravljam.
DRIKS
predsednik
mag. Miran VRŠEC
Priloga razpisa: Opis disciplin
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Priloga k razpisu
OPIS DISCIPLIN
T5 - disciplina se prikaže na ovalni stezi z dvema nalogama in z dvema ali več konji na stezi
Prvi del je počasni tempo Tölt
V koraku se zamenja smer
Drugi del je po ravnini hitri tempo Tölt in na ovinku počasni tempo Tölt
T3 - disciplina se prikaže na ovalni stezi s tremi nalogami Tölt in z dvema ali z več konji na stezi
Disciplina se prične v smer, ki se določi pri štartnih listah.
Prvi del naloge je počasni tempo Tölt
V koraku se zamenja smer
Drugi del naloge je počasni tempo Tölt na ovinku in ko je konec ovinka se pospeši v hitri tempo Tölt do začetka
ovinka in spet na ovinku počasni tempo Tölt
Tretji del naloge je hitri tempo Tölt po celi stezi
T8 - disciplina se prikaže na ovalni stezi z dvema nalogama in z dvema ali več konji na stezi
Prvi del naloge je poljubni tempo Tölt
V koraku se zamenja smer
Drugi del naloge je isto poljubni tempo Tölt
V3 - disciplina se prikaže na ovalni stezi s petimi nalogami in z dvema ali več konji na stezi
Prvi del naloge je počasni do srednje hitri tempo Tölt
Drugi del naloge je počasni do srednje hitri kas
Tretji del naloge je srednje hitri korak
Četrti del naloge je počasni do srednje hitri galop
Peti del naloge je srednje hitri do hitri tempo Tölt
V2 - disciplina se prikaže na ovalni stezi s petimi nalogami in z dvema ali več konji na stezi
Disciplina se prične v smer, ki se določi pri štartnih listah.
Prvi del naloge je počasni tempo Tölt
Drugi del naloge je počasni do srednje hitri kas
Tretji del naloge je srednje hitri korak
Četrti del naloge je počasni do srednje hitri galop
Peti del naloge je hitri tempo Tölt
V5 - disciplina se prikaže na ovalni stezi s petimi nalogami in z dvema ali več konji na stezi
Prvi del naloge je poljubni tempo Tölt
Drugi del naloge je počasni do srednje hitri kas
Tretji del naloge je srednje hitri korak
Četrti del naloge je počasni do srednje hitri galop
F2 - disciplina se prikaže na ovalni stezi s petimi nalogami in z dvema ali več konji na stezi
Prvi del naloge je počasni do srednje hitri tempo Tölt
Drugi del naloge je počasni do srednje hitri kas
Tretji del naloge je srednje hitri korak
Četrti del naloge je počasni do srednje hitri galop
Peti del naloge je Pass
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