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»RAZPIS« 
 

DRŽAVNO PRVENSTVO V JAHANJU ISLANDSKIH KONJ  
– TRNJE 2009 –  

 
5. september 2009  

 

  

Prireditelj :  Domačija Pavšičevih – Islandski konji Trnje  
 
Kontakt priredit.: Telefon: 041/739-956, E-mail: slodan@amis.net  
 
Organ. odbor:  Zvone Pavšič (vodja tekmovanja), Lise Pavšič (predstavnik 

prireditelja), Peter Vilhar (pooblaščeni član IO), Jan Zakrajšek 
(pooblaščeni član IO DRIKS) 

 
Vrsta tekmovanja:  Tekmovanje z islandskimi konji, nacionalni nivo 
 
Predviden pričetek tekmovanja: ob 9.00 uri 
 
Tekmovalna steza:  165 m, pesek 
 
Ogrevališče:  Okoliške steze 
 
Prijave :  Podpisano PRIJAVNICO (www.islandski-konji.com) poslati do 

31.08.2009 na naslov:  
 
Prijava DP 2009, Lise Pavšič, Trnje 86, 6257 PIVKA 

                 
Za prijave po 31.8.2009 je prijavnina 50% višja.  

 
Tajništvo: Petek 4.9.2009 od 16.00 do 20.00 ure 
 
Kontakt tajništvo:  Lise Pavšič (041/519-270) in Špela Suhač (051/346-365) 
 
Pravila: Tekmovanje bo izvedeno v skladu z Razpisom, v skladu s 

Pravilnikom o organizaciji tekmovanj z islandskimi konji (POT) ter v 
skladu s FIPO pravilnikom (verzija 6.9).   

           
Sodniki:  Fi Pugh (GB) - glavna sodnica, Rainer Zitterbart (AUT), Zvone Pavšič 

(SLO) 
 
Razsodišče:   Fi Pough (vodja sodnikov), Peter Vilhar, Robert Dakskobler  
 
Veterinar:  Samo Petrič dr.med.vet. 
 
Kovač:   Brane Berdajs 
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IT podpora:  Ian Pough 
 
Napovedovalec:   Gašper Pavšič 
 
Prijavnina:               za člane:        25,00 €  
               za nečlane:             35,00 € 
 
Štartnina na preizkus: za člane:               10,00 € 
    za nečlane:   15,00 € 
 
Fond za pomočnike:         na tekmovalca :    5,00 € 
 
Oskrba konj: Pavšal za oskrbo znaša 10 EUR (petek – nedelja) in vključuje prostor 

za obore, seno in vodo. Velikost obore naj bo cca. 5x5 m2, postavitev 
v lastni režiji in z lastnim materialom. S seboj prinesite palice, trakove 
in vedra za vodo. 

 
Razpisane discipline:  
 
1.       tolt B  T2 
2.       tolt B  T3 
3.       tolt C  T5  
4.       tolt C  T6 
5.       tolt C  T7 
6.       četverohod B   V2 
7.       četverohod C  V3 
8.       četverohod C   V5 
8  .     peterohod  B   F2 
9.       peterohod  C   F3 
 
Težavnostne kategorije: B in C  
 
Starostne kategorije:       Otroci (8-11), Mladinci (12-17) in Člani (od 18) 
 
Uradni trening: tekmovalna steza bo odprta v petek 4.9.2009 do 20.00 ure ter v soboto od 
6.30 do 8.00 ure. 
 
Potek tekmovanja:  

- dopoldan: kvalifikacije za Državno prvenstvo 2009,  
- opoldan: interno/hišno prvenstvo jahalne šole iz Trnja, 
- popoldan: finali za Državno prvenstvo 2009. 

 
Dodatna pojasnila:  

- Če se za posamezno disciplino prijavijo manj kot tri ekvipaže iz posamezne starostne 
kategorije, ti tekmujejo skupaj s tekmovalci iz ostalih starostnih kategorij. 

- Uvrščene so le tiste ekvipaže, ki dobijo oceno 5.0 ali več.  
- Za uvrstitev na prva tri mesta bodo podeljene medalje, za uvrstitev med prvih pet pa 

rozete.  
- Na prvenstvu se nagradi konja slovenske reje z doseženo najvišjo oceno v katerikoli 

preizkušnji. 
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- A-finale se izpelje v primeru treh ali več ekvipaž.  
- V A- in B- finalu nastopijo skupaj jahači vseh starostnih kategorij. 
- Konj lahko na prvenstvu nastopi največ 5 krat na dan (vključno s finali)! 
- Športni razred B: Dovoljeno je odjahati več kot eno preizkušnjo v toltu. 
- Športni razred C: Dovoljeno je odjahati dve preizkušnji v toltu (kombinacija s T5, T6 

ali T7) in dve preizkušnji v večhodih (kombinacija z V3, V5 ali F3) 
- Konji naj bodo prisotni na prireditvenem prostoru najkasneje v petek, 4.9.2009 do 

20.00 ure. Vsa odstopanja od tega naj se telefonsko najavijo tajništvu (glej kontakt 
tajništvo).  

- Vsi konji morajo imeti s seboj potni list oz. potrdilo o poreklu (v katerem je tudi 
FEIF identifikacijska številka!) ter ustrezna potrdila o cepljenju!  

- Vsi konji morajo imeti veljaven IAK (ne starejši od enega leta). 
- Informativne štartne liste bodo izdelane v petek do 22.00 ure. 
- Tekmuje se na lastno odgovornost! 


