
 

 

VABILO 

CSN** EQWIN POKAL SLOVENIJE V PRESKAKOVANJU ZAPREK 

5.- 6.junij 2021 na Lopati 
 

PROPOZICIJE ZA EQWIN POKAL SLOVENIJE - rok za prijavo je torek  1.junij 

 

Sobota              5.junij 2021  s pričetkom ob 7:00h 

1. tekma 60 cm, 238.1.1 v dovoljenem času 15 eur Vsi tekmovalci brez kazenskih točk dobijo rozete 

2. tekma 80 cm, 238.1.1 v dovoljenem času 15 eur Vsi tekmovalci brez kazenskih točk dobijo rozete 

 Skupen ogled za 1. in 2. tekmo   

3. tekma 100 cm, 238.1.4 v idealnem času 15 eur 
Pokal za prvo mesto, rozete (do največ 6. mesta) – za razvrstitev se 
upoštevajo jahači z licencami E, A in L 

4. tekma 
105 cm, 238.2.2 klasični baraž, 
POKAL SLOVENIJE ZA MLAJŠE MLADINCE 
Ostali tekmovalci 238.2.1 na čas 

15 eur 
Pokal za prvo mesto, rozete (do največ 6. mesta) za ostale tekmovalce 
Pokal za prvo mesto, rozete za najboljše 3 tekmovalce v Pokalu 

 Skupen ogled za 3. in 4. tekmo   

5. tekma 110 cm, 238.2.1 tekma na čas 15 eur Pokal za prvo mesto, rozete (do največ 6. mesta) 

6. tekma 115 cm, 238.2.1 tekma na čas 15 eur Pokal za prvo mesto, rozete (do največ 6. mesta) 

 Skupen ogled za 5. in 6. tekmo   

7. tekma 
125 cm, 238.2.2 klasični baraž,  
POKAL SLOVENIJE ZA MLADINCE 
Ostali tekmovalci 238.2.1 na čas 

20 eur 
Pokal za prvo mesto, rozete (do največ 6. mesta) za ostale tekmovalce 
Pokal za prvo mesto, rozete za najboljše 3 tekmovalce v Pokalu 

8. tekma 
135 cm, 238.2.2 klasični baraž, 
EQWIN POKAL SLOVENIJE U25 in odprta tekma 

25 eur 
Pokal za prvo mesto, rozete za najboljše 3 tekmovalce v Pokalu 
Pokal za prvo mesto, rozete (do največ 6. mesta);  
Denarni sklad: 675 EUR (225, 180, 135, 90, 45 EUR) 

    

Nedelja             6. junij 2021  s pričetkom ob 8:00h 

9. tekma 80 cm, STIL stilno jahanje 15 eur Vsi tekmovalci z oceno 6.0 ali več prejmejo rozeto 

10. tekma 
90 cm, 238.1.4 v idealnem času, 
POKAL SLOVENIJE OTROCI in odprta tekma 

15 eur 
Pokal za prvo mesto, rozete (do največ 6. mesta) za odprto tekmo; 
Pokal za prvo mesto, rozete za najboljše 3 tekmovalce v Pokalu 

 Skupen ogled za 9. in 10. tekmo   

11. tekma 105 cm, 274.1.5.3 v dveh fazah  15 eur Pokal za prvo mesto, rozete (do največ 6. mesta)  

12. tekma 110 cm, 274.1.5.3 v dveh fazah 15 eur Pokal za prvo mesto, rozete (do največ 6. mesta) 

 Skupen ogled za 11. in 12. tekmo   

13. tekma 
120 cm, 238.2.1 tekma na čas 
AMATERSKI POKAL in odprta tekma 

15 eur Pokal za prvo mesto, rozete (do največ 6. mesta) 

14. tekma 130 cm, 238.2.1 tekma na čas 25 eur 
Pokal za prvo mesto, rozete (do največ 6. mesta)  
Denarni sklad: 600 EUR (200, 160,120, 80, 40 EUR) 

15. tekma 
140 cm, 238.2.2 klasični baraž, 
EQWIN POKAL SLOVENIJE ČLANI in odprta tekma 25 eur 

Pokal za prvo mesto, rozete za najboljše 3 tekmovalce v Pokalu 
Pokal za prvo mesto, rozete (do največ 6. mesta);  
Denarni sklad: 900 EUR (300, 240, 180, 120, 60 EUR) 

 

 

 

 

 

 



 

 

POGOJI UDELEŽBE 
 

• turnir se bo odvijal po pravilih KZS in pravilniku FEI za preskakovanje ovir; 
• nagrade, prijavnine in startnine bodo v skladu s Propozicijami KZS za tekmovalno leto 2021, Dodatkom k 

propozicijam 2021, Protokolom za izvedbo konjeniških tekmovanj v času ukrepov za zajezitev širjenja Covid 
19.  

• prijavnina se plača ob plačilu startnin. Prijavnina zanaša 15 EUR na konja na turnir, ki se plačujejo sproti na 
tekmovalni dan oz. najkasneje po zadnji tekmi turnirja v nedeljo; 

• Rok prijav:  torek, 1.junij do 24.00 ure. Rok preprijav in odjav: dan pred tekmovanjem do 18. ure.  
• Lokacija tekmovanja: infrastruktura ŠDKC Celje, Lopata 43, 3000 Celje. 
• Tekmovalni prostor:  peščeno zunanje jahališče 65 x 85 m  
• Ogrevalni prostor:  pokrita jahalnica 32 x 65 m  
• Nastanitev konj:   

- privezov ni, urejeno parkirišče za prikolice in kamione. 
- boksi v hlevu z napajalniki (omejeno število), glede najema boksa se obrnite direktno na lastnika 

infrastrukture, kontaktna oseba ga. Tajda Bosio (040 646 367). 
• Vsi konji morajo imeti veljavne FEI potne liste ali ID-je iz katerih je razvidno:  

- redno cepljenje proti konjski influenci, ki ne sme biti starejše od 6 mesecev, 
- IAK – Coggins test, ki ne sme biti starejši od enega leta.  
- priporočeno je cepljenje proti EHV-1 virusu. 

• udeležencem, ki za svoje konje ne bodo imeli veljavnih potnih listov oz. ID dokumentov vstop na tekmovalni 
prostor ne bo dovoljen. Dokumenti se morajo predati osebju ob prihodu na prizorišče in se vračajo ob plačilu 
startnin.  

• vsi tekmovalci in udeleženci prireditve tekmujejo na lastno odgovornost; 
• organizator ne odgovarja za poškodbe tekmovalcev, konj, prevoznih sredstev in opreme. 
 

KONTAKTNE OSEBE 
 

Mihael Kovačič (041 580 117)   Robi Skaza (041 600 620)              Rok Vadnjal (041 374 347) 

Vljudno vabljeni.                                                                      
KK Karlo 
KK Velenje 
JK Maribor         

          

https://www.konj-zveza.org/wp-content/uploads/2021/03/propozicije-skakanje-2021.pdf
https://www.konj-zveza.org/wp-content/uploads/2021/04/KZS_preskakovanje_dodatek-propozicijam-Covid-2021.pdf
https://www.konj-zveza.org/wp-content/uploads/2021/04/KZS_preskakovanje_dodatek-propozicijam-Covid-2021.pdf
https://www.konj-zveza.org/wp-content/uploads/2021/05/KZS_protokol_Covid_2021_1.pdf
https://www.konj-zveza.org/wp-content/uploads/2021/05/KZS_protokol_Covid_2021_1.pdf

