VABILO
Konjeniški klub Stožice Ljubljana vas vabi, da se udeležite tekmovanja v preskakovanju ovir CSN*
dne 7.12.2019 v Centru konjeniških dejavnosti Matej.

Osnovni podatki
·
·

Organizator: Konjeniški klub Stožice, Stožice 28, 1000 Ljubljana
Kontakt: g. Matej Bertoncelj, 041 655 471, bertoncelj.matej@gmail.com
g. Robert Bombek, 031 354 984, rbombek@icloud.com

Tehnični podatki in uradno osebje
·
·

Tekmovalni prostor:
Ogrevalni prostor:

pokrita jahalnica 24x60 m
šotor 20x50 m

·
·

Oblikovalec parkurja:
Sodniški zbor:

g. Edvard Rajčević
osebje Konjeniške zveze Slovenije

·

Dežurni kovač:

g. Matjaž Meden

·
·

Dežurni veterinar:
Zdravniška pomoč:

g. Goran Čalič, dr. vet. med.
zagotovi organizator

Veterinarska določila
·

·
·

Vsi konji morajo imeti veljavni identifikacijski dokument, z vpisano negativno serološko
preiskavo na IAK (ne sme biti starejša od 1 leta) in cepljenjem proti kužnemu kašlju (ne
sme biti starejše od 6 mesecev).
Vsi tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost! Organizator ne prevzema
odgovornosti za morebitne poškodbe tekmovalcev, konj, opreme in prevoznih sredstev.
Brez ustreznega ID konja ali FEI potnega lista vstop v tekmovalni prostor ne bo možen.
Dokumenti se oddajo osebju ob prihodu na tekmovalni prostor.

Prijave
·

Prijava na tekmovanje poteka preko spletne strani KZS v skladu s pravili, ki veljajo za
prijavo. Rok za prijavo je torek, 3.12.2019 do 24.00 ure.

Prijavnina in štartnine
Prijavnina
Štartnina za tekme kat. E, A, L
Štartnina za tekme kat. M
·

8,00 EUR
20,00 EUR
27,00 EUR

Prijavnina se plača ob plačilu štartnine na tekmovalni dan pred pričetkom tekmovanj,
oziroma najkasneje po zadnji tekmi dneva. Vse cene vključujejo DDV.
Po plačilu vseh obveznosti se lastnikom vrnejo identifikacijski dokumenti konj.
Plasirani v kategoriji L (120cm) ne plačajo štartnine. Za vse tekme z nagradnim
fondom se plača štartnina ne glede na plasma.
V primeru odjave po roku odjav ali neudeležbe na tekmovanju je prijavljeni tekmovalec
dolžan poravnati prijavnino v višini 8 EUR.

·
·
·

Program tekmovanja
·

Pričetek tekmovanja bo predvideoma ob 8:00h. Točen urnik bo objavljen na
predvečer tekme.
Turnir se odvija v skladu s Propozicijami za tekmovanja v preskakovanju ovir za leto
2019, po pravilih KZS in FEI pravilniku za preskakovanje ovir.

·

Sobota, 7.12.2019

Tekma

Kategorija, člen

Nagrade

1.

tekma

60 cm, čl. 238.1.1, v dovoljenem času

Častne

2.

tekma

80 cm, STILNO jahanje v dovoljenem času

Častne

3.

tekma

100 cm, čl. 238.1.1, v dovoljenem času

Častne

Skupni ogled za tekme 1, 2 in 3
4.

tekma

5.

tekma

105 cm, čl. 238.2.1, tekmovanje na čas
110 cm, čl. 238.2.1, tekmovanje na čas

Častne
Častne

Skupni ogled za tekmi 4 in 5
6.

tekma

120 cm, čl. 274.2.5, v dveh fazah

7.

tekma

130 cm, čl. 274.2.5, v dveh fazah

V tekmah do vključno A2 je tempo 300 m/min., L in Ma je tempo 350 m/min.

Častne
Častne in denarne nagrade
(250,200,150,100,50)

Nagrade
· Plasira se ¼ tekmovalcev, ki so nastopili (ne glede na odstop ali izključitev).
· Častne nagrade:
- do vključno A1/A2: tekmovalci brez kazenskih točk prejmejo rozeto;
- v tekmah A2 in L je samo ena podelitev, pokal za prvo mesto in rozete do največ 8. mesta.
Denarne nagrade:
Od nagrad se odvaja 25% dohodnine (navedeni so bruto zneski nagrad). Organizator bo
nagrade nakazal tekmovalcu na transakcijski račun v roku 7 dni po končanem turnirju. Za
izplačilo je potrebno organizatorju predložiti osebne podatke, davčno številko in številko
transakcijskega računa.

Za dodatne informacije pokličite kontaktni osebi.
Vljudno vabljeni!
Konjeniški klub Stožice Ljubljana

