
          Konjički klub ''Bjelovar'' sa zadovoljstvom vas poziva na 
 

  III kolo Croatia Cup-a 
           30. svibnja 2008. 
 
                                      U jahanju dresure        
 
       na jahalištu Konjičkog kluba ''Bjelovar'' 
       
Propozicije za Croatia cup III kolo: 
 
15,00 h Natjecanje u dresuri   Test E 4  
     Test A 4 
              Test L 4 
              Test M 4 
 
Jahalište pješčano dimenzija 60x20 metara, zagrijavanje na pješčaniku 
50x20 metara i travnati teren. 
  
Testove naznačene u programu možete uzeti iz nove Zbirke programa 
za dresuru Hrvatskog konjičkog saveza. Novčana nagrada za M 
utakmicu dijeliti će se prema pravilima Hrvatskog konjičkog saveza. 
Prijave za sudjelovanje najkasnije do srijede prije utakmice a startnina 
prema pravilniku HKS-a. Za prijavljene na dan natjecanja dvostruka. 
 
Nakon natjecanja zajednički švedski stol ekološkog uzgoja Bjelovarsko-
bilogorske županije na jahalištu za sve natjecatelje i konjovodce. 
 
Prijave potrebe za smještaj konja molimo najkasnije sedam dana prije 
početka natjecanja. Konjički klub raspolaže sa deset boksova za goste. 
Za dodatan broj konja potrebno je osigurati šator, te vas molimo da 
prijavite vaš dolazak na vrijeme. 
 
Najam boksa je 100 kn za svakih započetih 24 sata boravka u boksu. 
Hranu za konje trebate dovesti sa sobom. Podloga u boksovima je 



piljevina. U koliko hranu ne možete dovesti sa sobom, možete ju kupiti 
u Konjičkom klubu ''Bjelovar'' po tržišnim cijenama. 
 
Smještaj jahača i pratećeg osoblja možete zatražiti u Hotelu Central u 
Bjelovaru (3,5 km), Motelu Pavičić (4 km), Planinarskom domu 
Kamenitovac (12 km) Hotel Picok u ðurñevcu, četiri zvjezdice (18 km) 
Hotel Bilogora u Grubišnom Polju (25 km). 
 
Croatia Cup održavase u organizaciji  Hrvatskog konjičkog saveza, te 
prema pravilima saveza. 
Svi konji prijavljeni na natjecanje moraju imati Zakonom propisana 
veterinarska uvjerenja, a vozila kojima se dopremaju uredne certifikate 
o dezinfekciji i utovaru. Životinje i prijevozna sredstva bez ovih 
dokumenata neće biti primljeni na natjecanje. Svi sudionici natjecanja 
dužni su pri dolasku predati veterinarska uvjerenja organizatoru 
natjecanja kako bi ih mogao pregledati veterinarski inspektor. Tijekom 
natjecanja biti će osigurana vozila hitne medicinske pomoći i dežurni 
veterinar. Organizator natjecanja ne snosi odgovornost za štetu na 
vozilima ili nezgode sa životinjama tijekom natjecanja na terenima 
Konjičkog kluba ''Bjelovar''. 
 
Smještaj je moguć prema dogovoru u deset drvenih boksova punjenih 
piljevinom veličine 3x4 m i 2x3 m po cijeni od 200 kn dnevno za svakih 
započetih 24 sata boravka.  
 
Na svim utakmicama suditi će Jane Goldsmith, meñunarodna FEI 
sutkinja iz Engleske, Mladen Gvajec i Senka Budimir. Ovisno o 
zainteresiranosti, Jane Goldsmith će održati seminar za suce o suñenju 
dresure za osobe s invaliditetom uz praktično suñenje i predavanje, te 
vas molimo da svoju zainteresiranost i dolazak potvrdite najkasnije do 
24. svibnja. 
 
Svi upiti na e-mail adresu predsjednice Konjičkog kluba ''Bjelovar'' 
senkabudimir@gmail.com  ili na telefon 091 251 2274 
 
 
     Za konjički klub ''Bjelovar'' 
     Senka Budimir, predsjednica 
 



  


