
 

VABILO 
 

Vljudno vas Vabimo k udeležbi odprtega tekmovanja v preskakovanju ovir Ljubljana open 
za Finale Pokala EQWIN - CSN**,  

ki bo 25. in 26.septembra 2021 na Hipodromu Stožice. 
 

✓ tekmovalni  prostor:   peščeno zunanje jahališče 80 x 60 m 
✓ ogrevalni prostor:  dve zunanji jahališči 23 x 60 m in pokrito jahališče za prejahovanje v       

primeru slabega vremena 
 

✓ nastanitev konj:   montažni boksi 3x 3,5 m ob minimalnem številu 12 konj (omejeno  
število zasebnih fiksnih boksev, kjer lastniki zahtevajo cepljenje konj 
proti EHV-1 virusu), urejeno parkirišče in travnate površine 
Eventualne prijave za bokse do nedelje, 19.9.2021 na mail: 
titanilljubljana@gmail.com 

 
➢ Oblikovalec parkurja:  TBC  
➢ Veterinarska določila 

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 
- priporočljivo je cepljenje konj proti EHV-1 virusu, 
-vse udeležence obveščamo, da brez potnih listov oz. ID vstop na tekmovalni prostor ne bo 
možen (potni listi oz. ID se oddajo osebju ob prihodu na tekmovališče) 
 

➢ Prijave 
Tekmovanje bo potekalo po pravilih KZS in pravilniku FEI. Nagrade, štartnine in prijavnine bodo 
obračunane v skladu s propozicijami KZS za sezono 2021, dodatkom k propozicijam 2021 in 
Protokolom za izvedbo konjeniških tekmovanj v času ukrepov za preprečevanje širjenja Covid-19.  
 
Prijave na tekmovanje potekajo preko spletne strani Konjeniške zveze Slovenije do torka, 21.9.do 
24.00, odjave in preprijave od 18.ure dan pred tekmovanjem.  
Prijavnina na konja znaša 15 EUR in se plača ob plačilu štartnin, ki se plačujejo sproti oz. na zadnji 
dan tekmovanja.  
Izplačilo nagrad tekmovalcem in sodniških taks je v skladu z zakonom o dohodnini , zato   
morajo nagrajenci predložiti organizatorju svojo davčno številko in številko računa, kamor se 
opravi izplačilo.  

➢ Drugo 
 

Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe, ki bi nastale na konjih ali prevoznih sredstvih. Vsi 
tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost.  
Vsi konji, ki sodelujejo na tekmah morajo biti označeni in registrirani  
 

 



 

 

 
 

 

 Sobota  25. september pričetek ob 8.00 oz. po obvestilu 

Tekma kategorija, člen nagrade štartnina 

1. tekma 60 cm, čl. 238.1.1.  
v dovoljenem času 

Rozete 
(vsi brez kazenskih točk) 

 

 
15,00 eur 

2. tekma  80 cm, čl. 238.1.1.  
v dovoljenem času  

 

Rozete 
(vsi brez kazenskih točk) 

 
15,00 Eur 

3. tekma 100 cm, čl. 238.1.4. v idealnem  
času  

(skupen ogled za tekme 
 1, 2 in 3 ) 

 

Pokal za prvo mesto, 
Rozete do vključno 6. 

mesta  
Za podelitev se 

upoštevajo tekmovalci z 
licencami E, A in L 

 
15,00 Eur 

4. tekma 110 cm, čl. čl.238.2.2.  
POKAL SLOVENIJE ZA MLAJŠE 

MLADINCE 
(klasični baraž) 

Ostali tekmovalci jahajo po čl. 238.2.1. 
na čas 

Pokal za prvo mesto, 
rozete do največ 6. mesta 
Pokali in rozeta za prva tri 

mesta v pokalu 
 

 

 
15,00 Eur 

5. tekma 115 cm, čl. 238.2.1. na čas 
(skupen ogled za tekmi 4 in 5) 

Pokal za prvo mesto, 
rozete do največ 6. mesta 

 

 
15,00 Eur 

6. tekma 120 cm čl. 238.2.1 
na čas 

 

Pokal za prvo mesto, 
rozete do največ 6. mesta 

 

 
15,00 Eur 

7. tekma 125 cm, čl. 238.2.1.  
na čas 

(skupen ogled za tekmi 6 in 7) 

Pokal za prvo mesto, 
rozete do največ 6.mesta 

 

 
20,00 Eur 

8. tekma 135 cm, čl. 238.2.2. 
 klasični baraž  

EQWIN POKAL SLOVENIJE U25 in 
odprta tekma 

Pokal za prvo mesto, 
rozete do največ 6.mesta 
Pokali in rozeta za prva tri 

mesta v pokalu 
denarni sklad: 675 Eur 

(225,180,135,90,45) 

 
25,00 Eur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 
 Nedelja, 26. september 2021, pričetek ob 8.00 oz. po obvestilu 

 
 
 

Za vse dodatne informacije pokličite  
041-230-802, Mateja  

 
 
 

Vljudno vabljeni! 
Športno društvo Titani Ljubljana  

 tekma kategorija, člen nagrade štartnina 

9. tekma 80 cm,  čl. 238.1.1.  
v dovoljenem času 

 

Rozete 
(vsi brez kazenskih točk) 

15,00 Eur 

10. tekma 90 cm, čl. 238.1.4.  
v idealnem času 

POKAL SLOVENIJE ZA OTROKE in 
odprta tekma 

(skupen ogled za tekmo 9 in 10) 

Pokal za prvo mesto, rozete 
do največ 6.mesta 

Pokali in rozeta za prva tri 
mesta 

 
 

15,00 Eur 

11. tekma 100 cm, čl. 238.1.4.  
v idealnem času  

 

Pokal za prvo mesto, rozete 
do največ 6.mesta 

15,00 Eur 

12. tekma 105 cm,   čl. 238.2.1. 
na čas 

(skupen ogled za tekmi 11 in 12) 
 

Pokal za prvo mesto, rozete 
do največ 6.mesta 

 

 
15,00 Eur 

13. tekma 110 cm,  čl.274.1.5.3. 
v dveh fazah 

 

Pokal za prvo mesto, rozete 
do največ 6.mesta 

 
15,00 Eur 

14. tekma 120 cm,   čl. 274.1.5.3. 
v dveh fazah 

AMATERSKI POKAL in odprta tekma 
(skupen ogled za tekmi 13 in 14) 

 

Pokali in rozeta za prva tri 
mesta, rozete do največ 6. 

mesta 

 
15,00 Eur 

15. tekma 130 cm, čl. 238.2.2  
klasični baraž 

POKAL SLOVENIJE ZA MLADINCE  
in odprta tekma 

 

Pokal za prvo mesto, rozete 
do največ 6.mesta 
Denarni sklad za  

tekmo: 600 € (200,  
160, 120, 80, 40€) 

 
20,00 Eur 

16. tekma 140 cm, čl. 238.2.2. 
klasični baraž 

EQWIN POKAL SLOVENIJE ČLANI 
in odprta tekma 

 

Pokali in rozeta za prva tri 
mesta, rozete do največ 6. 

mesta 
denarni sklad: 900 Eur 
(300,240,180,120, 60) 

 
25,00 Eur 


