GRAD PRESTRANEK VABI NA TRADICIONALNO TEKMOVANJE ZA POKAL
»GRAD PRESTRANEK« IN DRŽAVNO PRVENSTVO 2021, KI BO POTEKAL V
SOBOTO 21.8.2021
Organizator: Konjeniški klub Grad Prestranek in društvo DRIKS
Datum in ura tekmovanja: 21.8.2021 ob 10. uri
Lokacija tekmovanja: Grad Prestranek, Na Gradu 1, 6258 Prestranek
TEKMOVALNE INFORMACIJE
Predsednik Organizacijskega odbora: Kamal Basnet
Vodja tekmovanja: Željko Miklič
Tajnik turnirja: Lea Podgoršek
Dežurni veterinar: Matej Hosta, Veterinarska bolnica Vipava
Dežurni kovač: bo javljeno naknadno
Discipline: vse discipline se razdelijo na člani/ce nad 18 let, mladinci/ke 14-18 let, otroci do 14
let
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V3

F3

T5

V5

T6
T8
Vsak konj lahko nastopi z 2 jahači, vendar izključno v eni disciplini z enim jahačem.
Minimalno število prijavljenih za izvedbo discipline so vsaj 3 jahači. V kolikor tega pogoja
disciplina ne izpolnjuje, se discipline združujejo in sicer vedno se združujejo discipline za eno
stopnjo nižje v isti kategoriji. Vsaka disciplina je izvedena samo enkrat. Finalnih tekem ni.
Sodniki: 3 sodniki z mednarodno ali nacionalno licenco (imena bodo javljena naknadno)
Rok prijave/odjave: do 13.8.2021 do 24. ure
Nagrade in podelitve: Razglasitev rezultatov in podelitev častnih nagrad v posamezni
kategoriji bo potekala po vsakem zaključenem sklopu tekmovanj. Nagrada za 1. mesto je
pokal, 2. in 3. mesto je rozeta KK Prestranek.
Cena prijave: Štartnina znaša 10 €/konja/disciplino in licenca po ceniku društva DRIKS za DP.
Pogoj za prijavo na DP je plačana licenca za konja in jahača po splošnih pogojih in
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informacijah ter potrjena licenca s strani društva DRIKS. Štartnina se plača ob prihodu
organizatorju KK Prestranek.
Ogrevalni prostor: zunanje jahajališče, mivka 75x32 m
Tekmovalni prostor: 250 m ovalna proga v skladu z FEIF pravili
NASTANITEV IN OSKRBA KONJA
Cena boksa: 20€* /boks/konja (10 kg sena,5 cm nastilja, delo hlevarja ni vključeno v ceno),
boksi so na voljo od 20.8.2021 od 16.ure dalje do 21.8.2021 do 20.ure.
*ob prihodu se plača akontacija 50€; v kolikor je boks očiščen se vrne 30€ akontacije
Dodatna ponudba boksa:
-

Uporaba skupnega pašnika = 15€/dan
Dodatna samokolnica žagovine (cca. 120l) = 5€
Uporaba lonžirnega kroga (po urniku) = 5€/uro
Uporaba peščenih izpustov = 10€ / 8 ur (lastno čiščenje po uporabi)

Boks in dodatno ponudbo boksa je potrebno rezervirati najkasneje do 17.8.2021, preko
elektronske pošte na konji@gradprestranek.si .
Za uporabo dodatne ponudbe boste ob prihodu prejeli bone s katerimi je možna uporaba
dodatne ponudbe.
Boksi bodo na voljo od petka 20.8.2021 od 16.00 ure dalje.
Za dodatne informacije smo na voljo na 051/221-311.
SPLOŠNA DOLOČILA IN POGOJI
Vsi konji morajo imeti veljavna zdravniška spričevala, iz katerih je razvidno redno cepljenje
proti konjski influenci, ki ne sme biti starejše od 6 mesecev ter IAK – Coggins test, ki ne sme
biti starejši od enega leta ter potni list konja.
Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost! Organizator ne prevzema odgovornosti za
morebitne poškodbe tekmovalcev, konj, opreme, vozil ter druge tuje lastnine.
Tekmovanje se odvija po pravilih FEIF in DRIKS.
Psi so na tekmovanju dobrodošli, vendar na povodcu in v spremstvu lastnika.
Uporaba vseh jahalnih površin (sprehajalna naprava, peščeni izpusti, notranja jahalnica,
zunanji islandski oval-razen za čas uradnih treningov, lonžirni krog) je brez vednosti osebja
podjetja Vitum d.o.o. prepovedano, razen zunanje jahajališče (ogrevalni prostor).
Štartnina, nastanitev in oskrba konja se plača ob prihodu organizatorju KK Prestranek.
Licenca se plača na TRR društva DRIKS kot je navedeno v registraciji jahačev in konj na spletni
strani www.islandski-konji.com .
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Prijave na tekmovanje za pokal Grad Prestranek sprejemamo na konji@gradprestranek.si .
Za ogrevanje in trening bo na voljo zunanje jahajališče ter ovalna steza za čas uradnih
treningov (petek 20.8.2021 od 12 ure dalje in sobota od 8 ure dalje).
Vse zgoraj navedene cene vključujejo DDV.
Organizator si pridržuje pravice do spremembe urnika glede na končno število prijavljenih
tekmovalcev v posamezni nalogi. Točen urnik bo objavljen na štartnih listah.
Ob prihodu oddate veterinarske dokumente organizatorju ali na recepciji. Na recepciji dobite
turnirske številke za konje in ostale informacije. Dokumente konj prevzamete na recepciji ob
koncu tekmovanja in ob poravnanih vseh obveznosti do organizatorja.
Parkiranje vozil tekmovalcev je dovoljeno na označenih delih za hlevom.
Organizator si pridržuje pravico do prepovedi nastopa na tekmovanju vinjenim in motečim
osebam.
Brez registracije konja in jahača (licence) ni možen nastop na državnem prvenstvu.
Brez licence (domači tekmovalci) je možen nastop na tekmovanju za pokal “Grad
Prestranek”. Tekmovalci iz tujine lahko nastopajo z licenco domače države na tekmi za pokal
Grad Prestranek. DP in tekmovanje za pokal “Grad Prestranek” bo združena tekma.

Za vse dodatne informacije smo na voljo na konji@gradprestranek.si ali na 051/211-311
Vljudno vabljeni!
Predsednik KK Prestranek
Željko Miklič

Predsednik društva DRIKS
Milan Šilc
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