
    Športno kinološko društvo Ajdovščina 
 

1. DRŽAVNO TEKMOVANJE V SLEDENJU 2020  

IN 

TEKMOVANJE ZA POKAL VOMAR  

ŠKD Ajdovščina organizira prvo sledarsko tekmovanje, ki šteje tudi za državno 
prvenstvo 2020 (ena od štirih). 

Hkrati bo potekalo tudi tekmovanje za pokal Vomar.  

Prireditev se bo odvijala na društvenem poligonu na Ustju, in sicer 3. in 4. 10. 2020.  

3.10. 2020 bo potekal pokal Vomar in sledenje po programu IGP FH.  

V okviru tekmovanja za pokal Vomar razpisujemo naslednje stopnje: 

IPA1; BBh; Bgh1; Bgh2; Bgh3; IGP1; IGP2; IGP3. 

Tekmovanje za pokal Vomar se bo v celoti odvijalo na društvenem poligonu.  

Sledenje po programih IGP bo prav tako potekalo v okolici Ajdovščine in Vipave.  

Lokacija za sledarska tekmovanje po programu IGPFH ; FPR3 ; FPR1 bo izbrana glede 
na število tekmovalcev. Možno je več lokacij. 

Točna lokacija bo objavljena 3 dni pred začetkom tekmovanja. 

Vse klube in posameznike, ki se mislijo udeležit tekmovanj prosimo, da svoje prijave 
oddajo do 20.09.2020.  

Razlog za to je verjetno znan vsem, saj mora klub pravočasno pridobit vsa ustrezna 
soglasja in dovoljenja za izvedbo prireditve.  

Štartnina z vključenim toplim obrokom znaša: 

➢ 35€ za 1.državno sledarsko tekmovanje in je enotna za vse tekmovalne 
programe. 

 
➢ 20€ za pokal Vomar 

Izpolnjenje prijavnice lahko pošljete po pošti na naslov: 

Športno kinološko društvo Ajdovščina p.p. 63 (Ustje), 5270 Ajdovščina, Slovenija, 

ali e-naslov: kinolosko.ajdovscina@gmail.com oziroma info@skd-ajdovscina.com. 
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Prosimo, da štartnino poravnate na naš TRR:  

SI56 6400 0940 1007 308 (HRANILNICA VIPAVA d.d.) 

Sklic: 99 

Namen plačila: 1 TEKMA SLED 2020 oziroma POKAL VOMAR 

Na dan tekmovanja je potrebno ob prijavi priložiti potrdilo o plačani štartnini.  

Vsa podrobna navodila o poteku prireditve in potrebnih ukrepih za izvedbo le-te bodo 
objavljeni na naši spletni strani 25.09.2020. Isti dan bo objavljena lista sodnikov, 
markerjev, polagalcev in tehničnega osebja. Hkrati bodo objavljene slike terenov in 
predmetov za sledenje v okviru tekmovanja za pokal  Vomar.  

28.09. 2020 bodo objavljene slike terenov in predmetov za sledarsko tekmovanje vseh 
treh kategorij. 

Veselimo se ponovnega srečanja z vami z željo, da se vidimo kljub vsem težavam in 
oviram, ki nas pestijo skozi celo leto 

 
 
 
PREPREČEVANJE OKUŽBE Z VIRUSOM SARS-CoV-2.  
 
Obiskovalci se prireditev oz. dogodkov udeležujejo na lastno odgovornost z 

zavedanjem tveganja, ki ga s tem prevzamejo.  

Osebe z znaki okužbe dihal (izcedek iz nosu, kašelj, kihanje, bolečine v žrelu), 

bolečinami v mišicah in sklepih, vročino, oz. z drisko naj se ne udeležujejo prireditev. 

Na prireditvi bo obvezno upoštevanje higienskih priporočil NIJZ: 

➢ Higienskih priporočil za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-COV-2 

za prireditve in dogodke. 

➢ Higienskih priporočil za uporabo športno rekreativnih površin na prostem, 

športnih objektov na prostem in na površinah za šport v naravi 

 

 


