KOBILARNA LIPICA

KONJENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE

Lipica 5, 6210 Sežana, Slovenija

Celovška 25, 1000 Ljubljana, Slovenija

T: +386 (0)5 7391 706

T: +386 (0)1 4347 264

E: showoffice@lipica.org

E: kzs@konj-zveza.si

VABILO
na odprto državno prvenstvo v dresurnem jahanju za mlajše mladince,
mladince, amaterje, mlajše člane in člane, mlade konje ter drugih odprtih
tekem
Lipica, 20. – 22. september 2019
Predsednik Organizacijskega odbora: Lorela Dobrinja
Vodja tekmovanja:

Klemen Turk

Tajnik turnirja:

Rok Vadnjal

Predsednik sodniškega zbora:

Dora Markun

Steward:

Leda Selan

Kovač:

Marko Mršek

Veterinar:

Valentina Žalig dr.vet. med. - veterinarstvo Marc

Turnirska pisarna (delovni čas):

ČETRTEK 12:00-19:00, PETEK - NEDELJA 8:00 - 20:00

Vsak tekmovalec prejme 5 akreditacij + 1 akreditacija za vsakega dodatnega konja za dostop do turnirskega
prostora, hlevov in parkirišča za tekmovalce.
Prva pomoč: zagotovi organizator
Kontaktna oseba za namestitev konj (stable manager): +386 41 750 251 samo v času turnirja.

Namestitev: Hotel Maestoso, Lipica 5 SI‐6210 Sežana, Slovenija
Telefon: 00386 5 7391 646; 00386 5 7391 708
E-pošta: booking@lipica.org
Rezervacije pošljete direktno v prodajno službo, plačilo storitev se opravi pred odhodom iz hotela

Sodniški zbor
Predsednica sodniškega zbora
Članica
Član
Članica

Dora Markun (FEI 2*)
Alenka Fetih (nacionalni)
Bernard Maurel (FEI 5*)
Anica Rojec (nacionalni)

Splošne informacije
Tekmovanje bo potekalo na tekmovalni areni na hipodromu v Lipici. Tekmovališče je peščeno z mešanico
umetnih vlaken dimenzije 60 x 20 m, na razpolago bosta še dva ogrevalna prostora dimenzij 60 x 20 m.

Prijave
Prijave se v skladu s Propozicijami za dresurno jahanje 2019 ter vršijo preko spletne strani KZS www.konj‐
zveza.org.
V prijavi za DP je potrebno označiti za katero kategorijo se tekmovalec prijavlja (mlajše mladince, mladince,
amaterje, mlajše člane ali člane).
Sestavo ekip mora in vrsti red štartov tekmovalcev v ekipi mora klub pisno sporočiti na KZS najkasneje do
zadnjega roka prijav.
Rok prijav za VSE tekmovalce, ki jahajo na turnirju, je torek, 10. september 2019.
Natančen razpored posameznih tekem in vrstni red nastopajočih bo objavljen na spletni strani KZS po žrebanju v
četrtek, 19. septembra 2019 po 12:00. Vrstni red nastopajočih v nedeljo bo objavljen po zaključenem tekmovanju
v soboto.

Rezervacija boksov
Zadnji rok za rezervacije boksov je TOREK, 10. 9. 2019. Bokse se rezervira na e-mail peter.slavic@lipica.org.
Bokse je potrebno rezervirati in jih plačati preko TRR pri Delavski hranilnici d.d.: SI56 6100 0002 0835 656,
BIC: HDELSI22.
Naprošamo vas, da bančno potrdilo o vplačilu z vašim točnim naslovom pošljete na e‐ mail:
andreja.licer@lipica.org.
V ceno boksa je vključen prvi nastilj. V primeru, da prijavljen konj ne pride na tekmovanje iz neopravičljivih
razlogov, je pa bil boks rezerviran, se tekmovalcu odsotnost zaračuna v višini 110 €.
Cene:
Pavšalni znesek za boks po konju (trening konj)

€ 110,00

Cena materialnega boksa

€ 90,00

Cena za pakirano balo žagovine

€ 10,00

Cena za seno (20 kg)
Električni priključek - po predhodni rezervaciji

€ 8,00
€ 50,00

Cene vključujejo DDV.
Boksi so na voljo od ČETRTKA, 19. 09. 2019, od 9.00 ure dalje. Prihod konjev je možen od 09:00 do 19:00. Za
tekmovalce, ki ne bodo imeli konjev vhevljenih na tekmovališču, je prihod možen od 7:00 dalje na dan tekmovanja.
Boni za žaganje in seno se kupijo v turnirski pisarni.
Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe, ki bi nastale na konjih ali prevoznih sredstvih.

Program tekmovanj
Četrtek, 19. 09. 2019: tekmovalna arena in ogrevalna arena sta odprti za trening od 12:00 do 19:00.
Petek, 20. 09. 2019 – DP MLADI KONJI in EKIPNO TEKMOVANJE – 9:00
Tekma

Kategorija

Naziv

01. tekma

A17_13

DP 4 letni konji

02. tekma

L7_13

DP 5 letni konji

03. tekma

M8_18

DP 6 letni konji

04. tekma

S4_18

DP 7 letni konji

05. tekma

E1_18

Odprta tekma

06.tekma

A16_18

Odprta tekma in DP MLAJŠI MLADINCI - ekipna tekma

07.tekma

A6_18

Odprta tekma in DP MLADINCI - ekipna tekma

08.tekma

LM3_18

Odprta tekma in DP MLADI JAHAČI - ekipna tekma

09.tekma

LM2_18

Odprta tekma in DP AMATEERJI - ekipna tekma

10.tekma

M3_18

Odprta tekma in DP ČLANI - ekipna tekma

11.tekma

L2_18

Odprta tekma

Razglasitev prvih treh ekip za DP ekipno v posamezni konkurenci bo takoj po zaključenem tekmovanju oz. v
skladu s propozicijami KZS za državno prvenstvo v dresurnem jahanju za leto 2019.

Sobota, 21. 09. 2019 - INDIVITUALNO TEKMOVANJE 1. tekma – 9:00
Tekma

Kategorija

Naziv

12.tekma

E1_18

Odprta tekma

13.tekma

A16_18

Odprta tekma in DP ML. MLADINCI – 1. individualna tekma

14.tekma

L1_18

Odprta tekma in DP MLADINCI – 1. individualna tekma

15.tekma

L2_18

Odprta tekma in DP ML. MLADINCI – 1. individualna tekma

16.tekma

LM1_18

Odprta tekma in DP MLADINCI – 1. individualna tekma

17.tekma

LM3_18

Odprta tekma in DP MLADI JAHAČI – 1. individualna tekma

18.tekma

LM2_18

Odprta tekma in DP AMATERJI – 1. individualna tekma

19.tekma

M2_18

Odprta tekma in DP MLADINCI – 1. individualna tekma

20.tekma

M3_18

Odprta tekma in DP MLADI JAHAČI – 1. individualna tekma

21.tekma

S2_18

Odprta tekma in DP MLADI JAHAČI – 1. individualna tekma ter DP
ČLANI – 1. individualna tekma

22.tekma

I1_18

Odprta tekma in DP ČLANI – 1. individualna tekma

23.tekma

GP2_18

Odprta tekma in DP ČLANI – 1. individualna tekma

Nedelja, 22. 09. 2019 – DP MLADI KONJI in INDIVIDUALNO TEKMOVANJE 2. tekma – 8:00
Tekma

Kategorija

Naziv

24. tekma

A17_13

DP 4 letni konji

25.tekma

L7_13

DP 5 letni konji

26.tekma

M8_18

DP 6 letni konji

27.tekma

S4_18

DP 7 letni konji

28.tekma

E1_18

Odprta tekma

29.tekma

A7_18

Odprta tekma

30.tekma

A16_18

Odprta tekma in DP ML. MLADINCI – 2. individualna tekma

31.tekma

L2_18

Odprta tekma in DP ML. MLADINCI – 2. individualna tekma

32.tekma

L-kur_18

Odprta tekma in DP MLADINCI – 2. individualna tekma

33.tekma

LM-kur_18

Odprta tekma in DP MLADINCI – 2. individualna tekma, DP
AMATERJI – 2. individualna tekma ter DP MLADI JAHAČI – 2.
individualna tekma

34.tekma

M-kur_18

Odprta tekma in DP MLADINCI – 2. individualna tekma ter DP MLADI
JAHAČI – 2. individualna tekma

35.tekma

S-kur_18

Odprta tekma in DP MLADI JAHAČI – 2. individualna tekma ter DP
ČLANI – 2. individualna tekma

36.tekma

I1kur_18

Odprta tekma in DP ČLANI – 2. individualna tekma

37.tekma

GP-kur_18

Odprta tekma in DP ČLANI – 2. individualna tekma

Vse tekme so odprte, razen tekem za 4, 5, 6 in 7 letne konje, ki so samo za konje te starostne skupine. Skupni
seštevek odstotkov obvezne naloge in prostega programa z glasbo se deli z dva zaradi izračuna povprečnega % za
razvrstitev po tabeli za DP individualno. Razglasitev prvih treh uvrščenih tekmovalcev za DP individualno v vsaki
konkurenci bo posebej takoj po zaključenem tekmovanju.

Štartnina
Štartnina po konju in nalogi znaša 20,00 € (DDV je vključen).

Nagrade in podelitve
Organizator zagotovi častne nagrade, pokale in rozete za odprte tekme, pokale in rozete za plasirane tekmovalce
na DP zagotovi KZS. Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost. Organizator ne odgovarja za poškodbe
tekmovalcev, konj, prevoznih sredstev in opreme. Tekmovanje se odvija po propozicijah KZS za dresurno jahanje
2019.

Splošne informacije
Organizator si pridržuje pravice do spremembe urnika glede na končno število prijavljenih tekmovalcev v
posamezni nalogi. Točen urnik bo objavljen na štartnih listah.
Pred odhodom iz Lipice poravnate vse vaše obveznosti do organizatorja tekmovanja v turnirski pisarni in takrat
prejmete nazaj tudi FEI potne liste oz. ID-je konj.

Ostala določila
1. Konji morajo imeti veljavne FEI potne liste ali veljavne ID-je:


IAK - Coggins test, ki ne sme biti starejši od enega leta,



datum zadnje vakcinacije proti konjski influenci (ime in serijska št. cepiva), ki mora biti opravljeno največ
6 mesecev (+21 dni) pred prihodom v Lipico v skladu s pravili FEI.

Veterinarske dokumente oddate ob prihodu varnostni službi ali veterinarju ob vhodu v turnirske hleve
Kobilarne Lipica. Dokumente konj vam organizator vrne v turnirski pisarni, ko boste poravnali vse stroške v
zvezi s turnirjem.
2. Parkiranje vseh vozil je dovoljeno le na označenem prostoru ob turnirskem hlevu. Vožnja z motornimi vozili po
kobilarni je strogo prepovedana.

S športnimi pozdravi!

Kobilarna Lipica

Kobilarna Lipica

Predsednik OO

Vodja tekmovanja

Lorela Dobrinja

Klemen Turk

