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VABILO 

Konjeniški klub Prestranek vabi na tekmovanje  v preskakovanju ovir kategorije CSN*, ki bo 

potekalo v soboto 25. januarja 2020 na Gradu Prestranek pri Postojni, s pričetkom ob 10h. 

PROGRAM TEKMOVANJA: 

Pričetek tekmovanja  ob 10h. Točen urnik bo objavljen dan pred tekmo na spletni strani  KZS 

in  www.gradpresranek.si in na FB (Grad Prestranek). 

 

POTEK TEKMOVANJA: 

Ogrevanje bo potekalo v tekmovalni areni po  skupinah  tekmovalcev-število določi sod.zbor. 

Ogrevanje skupine poteka ca 10 min, nato prične prvi tekmovalec s tekmovanjem, ostali pa se 

umaknejo iz tekmovalnega prostora. Vsak tekmovalec ima možnost enega poskusnega skoka 

na določeni oviri. Tekmovanje poteka po pravilih KZS in pravilniku FEI za preskakovanje ovir. 

Tekmovalni in ogrevalni prostor: pokrito notranje jahališče (57 x 26.5 m, bela mivka). 

Organizator: Konjeniški klub Prestranek, Na Gradu 9, 6258 Prestranek, SI19457553 

Kontaktna oseba: Nika Miklič, 051 211 311, konji@gradprestranek.si  

Oblikovalec parkurja: g. Uroš Kocbek 

Sodniški zbor: osebje Konjeniške zveze Slovenije 

Dežurni veterinar: Veterinarska postaja Postojna 

Dežurni kovač: bo javljeno naknadno 

Zdravniška pomoč: zagotovi organizator 

http://www.gradprestranek.si/
http://www.gradpresranek.si/
mailto:konji@gradprestranek.si


 

Konjeniški klub Prestranek 
FB: Grad Prestranek www.gradprestranek.si IG: grad_prestranek 

PRIJAVNINA IN ŠTARTNINA: 

Prijavnina: 8 EUR 

Štartnina za tekme kategorije E, A, L: 20 EUR 

Štartnina za tekme kategorije M: 27 EUR 

- Prijave potekajo v skladu s Propozicijami KZS 2019 preko  spletne strani Konjeniške zveze 

Slovenije,  http://www.konj-zveza.org/sl/.  

- Prijavnino in štartnino tekmovalci plačajo na dan tekmovanja. 

- Vse cene vključujejo DDV 

- Plasira se ¼ tekmovalcev, ki so nastopili (ne glede na odstop ali izključitev) 

- Po plačilu vseh obveznosti organizator lastniku vrne identifikacijski dokument konja 

- Organizator zagotovi častne in denarne  nagrade  za plasirane tekmovalce. Podelitev se 

izvede po vsaki zaključeni kategoriji, brez konj. 

- V primeru odjave po roku odjav ali neudeležbe na tekmovanju je prijavljeni tekmovalec 

dolžan poravnati prijavnino v višini 8 EUR. 

- Rok prijav je po propozicijah KZS, torek 21.1.2020. 

- Od nagrad se odvaja 25% dohodnine (navedeni bodo bruto zneski nagrad, ki bodo javljeni 

naknadno). 

PARKIRIŠČE: 

Za tekmovalce je za grajskim hlevom urejeno brezplačno peščeno parkirišče za avtomobile in 

prikolice za prevoz konj. Parkiranje bo na vnaprej določenih parkirnih mestih in v skladu z 

navodili osebja na parkirišču. 

VETERINARSKA PRAVILA:  

- Vsak konj, ki se bo udeležil tekmovanja, mora imeti veljaven ID dokument oziroma potni 

list. Jahač je dolžan dokument predložiti organizatorju ob prihodu, pred vstopom v 

tekmovalni prostor.  

- Vsak konj mora imeti v dokumentu zabeleženo redno cepljenje proti konjski influenci, ki 

ne sme biti starejše od 6 mesecev ter opravljen negativen IAK – Coggins test, ki ne sme 

biti starejši od enega leta.  

- Vsi konji, ki sodelujejo na tekmah morajo biti označeni in registrirani. 

NAJEM BOKSA ALI IZPUSTA: 

http://www.gradprestranek.si/
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Cena boksa: 35 €/boks/konja (cena vključuje 10 kg sena, prvi nastilj - 5 cm ekološki separat z 

žagovino, delo hlevarja in 1 ura souporabe jahalnice po urniku konjeniškega centra). Boks bo 

na voljo od petka, 24.1.2020 od 14h dalje do sobote, 25.1.2020 do 19h. Privezov ni. 

Cena peščenega izpusta: 20€/konja (cena vključuje prostor v izpustu na dan tekmovanja v 

času eno uro pred in eno uro po nastopu tekmovalca).  

Nastanitev konje je možno v boksih v hlevu ali v zunanjih peščenih izpustih. Montažnih 

boksov ni, privezov ni. Urejeno je parkirišče za prikolice in kamione. 

Boks ali izpust je potrebno rezervirati najkasneje do 21.1.2020, preko elektronske pošte 

konji@gradprestranek.si . 

DRUGO:  

- Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost. 

- Organizator ne prevzema odgovornosti v primeru poškodbe tekmovalcev, konj, 

opreme in drugih stvari.  

- Vsi tekmovalci in ostali navzoči morajo upoštevati hišni red konjeniškega centra Grad 

Prestranek in upoštevati vsa navodila zaposlenih. 

- Vse tekmovalce prosimo za izpolnitev obrazca za dovoljenje uporabe slik v 

marketinške namene. 

NASTANITEV V APARTMAJIH S 4* ALI 2* 

Na Gradu Prestranek so na voljo trije apartmaji s 4* in trije apartmaji z 2*.  

- Cena nastanitve v apartmaju 4* za 4 osebe: 100 € + 2 dodatni ležišči v vsakem APP za 

2 osebi 50 €.  

- Cena nastanitve v apartmaju z 2* za 7/8/9 oseb: 140 €/160 €/180 €. 

- Dodatno plačilo: 1,25 €/osebo za turistično takso.  

- Možnost doplačila za zajtrk 5€/osebo. Vabljeni v gostilno Na Gradu tudi na kosilo in 

večerjo. 

Rezervacije sprejemamo na turizem@gradprestranek.si. Plačilo po predračunu.  

KULINARIKA 

Gostilna Na Gradu je v sklopu konjeniškega centra, kjer je na voljo posebna vikend ponudba, 

alla card menu in pizze iz krušne peči. Posebna vikend ponudba bo objavljena na FB strani 

Grad Prestranek do četrtka 23.1. 

 

Za dodatne informacije smo na voljo. 

 

Vljudno vabljeni! 

Konjeniški pozdrav iz Grada Prestranek 
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