DRUŠTVO REJCEV ISLANSDKIH KONJ SLOVENIJE – DRIKS
naslov: Veterinarska fakulteta, Inštitut za rejo in zdr.varstvo kopitarjev
Cesta v Mestni log 47
SLO – 1000 Ljubljana

Razpis za rejsko ocenjevanje in prodajno razstavo islandskih konj
Datum in kraj:
Organizator:

02/09-2012; Mislinja
DRIKS (Društvo rejcev islandskih konj Slovenije)

Kontaktni podatki:

Marjan Šinkovec, 041/875168, driks.drustvo@gmail.com

Sodnik:
Napovedovalec:
Predviden začetek prireditve:

Elisabeth Jansen (Islandija)
Gašper Pavšič
9.00

Program:
9.00: ocenjevanje žrebet in mladih konj
10.00: ocenjevanje zgradbe starejših konj
11.00: ocenjevanje jahalnih sposobnosti
12.00: prodajna razstava

Cena izpusta (konj/dan): 10 € na konja/dan
Rezervacije in informacije pri Alenki Čas ml. 041/325698, alenka.cas@gmail.com
Takso in stroške izpusta je potrebno poravnati v tajništvu pred pričetkom ocenjevanja.
Prijavnine za nečlane DRIKS

v€
ocenjevanje žrebet do vključno dopolnjenega 4. leta starosti v letu
a rejskega ocenjevanja
b ocenjevanje konj- eksterier za konje starosti 5 let in več
c prijava na prodajno razstavo
v primeru sklenitve posla dodatno
d popolna rejska ocena - jahalne sposobnosti+eksterier (informativna)

25
30
10
40
50

Za člane društva rejcev islandskih konj je letošnje ocenjevanje v Mislinji brezplačno!

Pogoj za sodelovanje:
Konji, s katerimi želite priti na rejsko ocenjevanje in so rojeni v letu 2011 ali prej, morajo imeti
obvezno identifikacijski dokument z rodovnikom in FEIF-ID številko.
Imeti morajo IAK test, ki ne sme biti starejši od enega leta od dneva prireditve in biti morajo
redno cepljeni proti influenci.
Konji, ki so rojeni v letu 2012 in še niso bili registrirani in še nimajo urejenih dokumentov,
lahko sodelujejo na rejskem ocenjevanju, vendar morajo lastniki prinesti s seboj kopijo
pripustnega lista in FEIF-ID številki obeh staršev oziroma morajo ti dve številki navesti na
prijavnici.

DRUŠTVO REJCEV ISLANSDKIH KONJ SLOVENIJE – DRIKS
naslov: Veterinarska fakulteta, Inštitut za rejo in zdr.varstvo kopitarjev
Cesta v Mestni log 47
SLO – 1000 Ljubljana

Rok za prijavo: 30. avgust 2012
Prijava na elektronski naslov DRIKS-a: driks.drustvo@gmail.com ali s prijavnico na spletni
strani www.islandski-konji.com, poslano na naslov: DRIKS, Cesta v Mestni log 47, 1000
Ljubljana.
Dodatno o rejskem ocenjevanju:
Na rejsko ocenjevanje lahko pripeljete vse konje, od žrebet do odraslih konj, kastrate in
kobile. Konji morajo biti zdravi, očiščeni, z negovanimi kopiti.
Pri mladih konjih (do vključno dopolnjenega 3. leta starosti v letu rejskega ocenjevanja) je
ocena sestavljena iz treh delov – ocenjujejo se zgradba, gibanje in odzivnost. (a), za starejše
(b)
Ocenjevanje starejših konj je sestavljeno iz ocene telesne zgradbe, lahko pa tudi z oceno
jahalnih sposobnosti. (d)
Ga. Jansen bo sočasno z ocenjevanjem konj sodelujočim razložila način rejskega
ocenjevanja, pripravo konj na rejsko ocenjevanje in komentirala (v kolikor bodo sodelujoči
jahači in rejci pristali na to) tudi komentirala rejske ocene ter podala predloge za boljši prikaz
jahalnih sposobnosti konj in boljšo predstavitev konj.
Udeležba na seminarju je brezplačna tudi za nečlane DRIKS-a. Prostovoljni prispevki so
dobrodošli.
Sodelovanje na rejskem ocenjevanju je priporočljivo za vse rejce, prav tako pa tudi za vse
druge lastnike islandskih konj. Ocene, ki jih bodo konji pridobili na ocenjevanju, bodo zgolj
informativne in ne bodo vpisane v WorldFengur. Namen rejskega ocenjevanja je
izobraževanje, ugotavljanje kvalitete islandskih konj v Sloveniji in pridobivanje informacij o
konjih, potrebnih za dvig kvalitete reje v Sloveniji.

Za IO DRIKS
Marjan Šinkovec

