KOBILARNA LIPICA d.o.o.

KONJENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE

Lipica 5

EQUESTRIAN FEDERATION OF SLOVENIA

6210 Sežana, SLOVENIJA

Celovška 25, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA

T: +386 (0)5 7391 706

T: +386 (0)1 4347 264

F: +386 5 7391 750

F: +386 (0)1 4347 265

E: showoffice@lipica.org

E: kzs@konj-zveza.si

VABILO
na odprto državno prvenstvo v preskakovanju zaprek CSN** za otroke,
mlajše mladince, mladince, amaterje, mlajše člane (U25) in člane ter
drugih odprtih tekem
Lipica, 25. - 28. julij 2019
Organizator:

Kobilarna Lipica, Lipica 5, SI-6210 Sežana
T: +386 5 7391 718, 386 5 7391 792
E pošta: showoffice@lipica.org; info@lipica.org

Predsednik Organizacijskega odbora: Lorela Dobrinja
Vodja tekmovanja:

Klemen Turk

Tajnik turnirja:

Rok Vadnjal

Predsednik Sodniškega zbora:

Nataša Gorišek

Postavljač parkurja:

Fabrizio Sonzogni

Kovač:

Marko Mršek

Veterinar:

Valentina Žalig dr.vet. med. - veterinarstvo Marc

Turnirska pisarna (delovni čas):

SREDA 10:00 – 20:00, ČETRTEK - NEDELJA: 7:30 - 20:00

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

Nataša Gorišek

Član

Leda Selan

Član

Slavek Vašek

Član

Eva Zaveršnik (četrtek, petek in nedelja)

Stevard

Martina Planinc

Tehnični delegat

Alenka Keršič

Splošne informacije
Tekmovanje bo potekalo na tekmovalni areni na hipodromu v Lipici. Tekmovališče je peščeno z mešanico
umetnih vlaken dimenzije 100 x 50 m, na razpolago so še trije ogrevalni prostori dimenzij 70 x 30 m, 60 x
20 m in 60 x 20 m.
Turnir se odvija po propozicijah KZS 2019 za preskakovanje zaprek in po pravilih FEI za preskakovanje
zaprek.

Prijave in štartne
Prijavnina

€ 15

Tekme kat. E, A in L

€ 15

Tekme kat. M in S

€ 22

Tekme na DP so odprte, razen drugega dneva tekmovanja (ekipna tekmovanja) in zadnji dan finale članskega
prvenstva 1.50 m.
Prijave se v skladu s čl. 3 Splošnih določil propozicij 2019 za vsako tekmo posebej vršijo preko spletne strani
KZS www.konj‐zveza.org.
V prijavi za DP je potrebno označiti za katero kategorijo se tekmovalec prijavlja (otroke, mlajše mladince,
mladince, amaterje, mlajše člane (U25) ali člane.
Štartnine za vse udeležence turnirja, vključno tekmovalci za DP, so v skladu s propozicijami za 2019.
Rok prijav za VSE tekmovalce, ki jahajo na turnirju, je SREDA, 17. 7. 2019. Dokončne prijave za
individualna in ekipna tekmovanja se izvršijo na sestanku organizatorja, šefov ekip, trenerjev in predstavnika
sodniškega zbora in tehničnega delegata na večer pred prvim tekmovanjem.
Vrstni red štartanja za DP: v skladu s čl. 9.4, 10.4, 11.5. propozicij za DP, za ostale tekmovalce v odprtih
tekmah računalniško. V odprtih tekmah startajo najprej tekmovalci za DP. Zadnji rok prijav in odjav: dan
pred tekmovanjem do 20. ure. Na dan tekmovanja prijave niso možne. Urnik tekmovanj bo narejen na osnovi
prijavljenih tekmovalcev in bo objavljen vsak večer po 21.00 uri na spletni strani KZS.
Vse tekme na višinah 110 cm in 120 cm, ki štejejo za DP so združene in podelitev je samo ena.
Vse cene vključujejo DDV.

Rezervacije boksov
Zadnji rok za rezervacije boksov je SREDA, 17. 07. 2019. Bokse se rezervira na e-mail
peter.slavic@lipica.org, telefon za dodatne informacije: +386 5 7391 715.
Bokse je potrebno rezervirati in jih plačati preko TRR Kobilarne Lipica d.o.o, Lipica 5, 6210 Sežana, pri
Delavski hranilnici d.d. (IBAN: SI56 6100 0002 0835 656, SWIFT koda: HDELSI22).
Naprošamo vas, da bančno potrdilo o vplačilu z vašim točnim naslovom pošljete na email:
andreja.licer@lipica.org.
Cena boksa v času turnirja je 110 € po konju. V ceno 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)

€ 8,00

Električni priključek - po predhodni rezervaciji

€ 50,00

Cene vključujejo DDV.
Boksi so na voljo od srede, 24. 7. 2019, od 9.00 ure dalje. Naprošamo vas, da sporočite približen čas prihoda.
Boni za žaganje, seno in slamo se kupijo v turnirski pisarni.
Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe, ki bi nastale na konjih ali prevoznih sredstvih.

Program tekmovanj
Sreda, 24. 7. 2019 – VETERINARSKA KONTROLA KONJ in WARM UP
VET. CHECK bo potekal od 13.00 do 15.00 ure. Pregled je obvezen za vse konje, ki tekmujejo na
državnem prvenstvu. Na pregledu je obvezna primerna obutev in obleka vodnika konj, konj mora biti
predstavljen na uzdi, brez ščitnikov, dek,…, nositi mora turnirsko številko, ki jo dobite pri prijavah.
Na veterinarskem pregledu je tudi obvezen ID dokument oz. FEI potni list.
URADNI TRENING – WARM UP je na tekmovališču možen za konje, ki tekmujejo na državnem
prvenstvu. Trening bo potekal pod nadzorom uradne osebe po kategorijah na višini 5cm manj kot je
razpisana, po predhodno pripravljeni štartni listi po klubih. Vsak tekmovalec bo imel na voljo 90 sek.
- ob 15.45 uri: 90 cm OTROCI
- ob 16.00 uri: 100 cm ML. MLADINCI
- ob 16.20 uri : 110 cm AMATERJI
- ob 17.30 uri: 120 cm MLADINCI
- ob 17.50 uri: 130 cm ML. ČLANI (U25)
- ob 18.15 uri: 135 cm ČLANI
Sestanek šefov ekip in žrebanje štartnih mest bo v sredo, 24. 7. 2019 ob 19.00 uri v sekretariatu v Kobilarni
Lipica; v četrtek in petek pa pol ure po zaključku zadnje tekme.

Četrtek, 25. 7. 2019 – 8:00
Tekma
01. tekma
02.tekma

03.tekma

04.tekma

05.tekma

06.tekma

07.tekma

08.tekma

Kategorija, člen
60 cm, 238.1.1
brez baraža
80 cm, 238.1.1.
brez baraža
Skupen ogled za 1. in 2. tekmo
DP OTROCI 1. tekma
in odprta tekma
90 cm, 238.1.1.
brez baraža
DP ML. MLADINCI 1. tekma
in odprta tekma
110 cm, 238.2.1.
brez baraža
DP AMATERJI 1. tekma
in odprta tekma
115 cm, 239 in 264 FEI
DP MLADINCI 1. tekma
in odprta tekma
125 cm, 239 in 264 FEI
DP ML. ČLANI (U25) 1. tekma
in odprta tekma
130 cm, 239 in 264 FEI
DP ČLANI 1. tekma
in odprta tekma
140 cm, 239 in 264 FEI

Nagrada
Rozete
(vsi brez kazenskih točk)
Rozete
(vsi brez kazenskih točk)
Rozete
(vsi brez kazenskih točk)

Pokal za prvo mesto
Rozete (do največ 8. mesta)

Pokal za prvo mesto
Rozete (do največ 8. mesta)
Pokal za prvo mesto
Rozete (do največ 8. mesta)
Pokal za prvo mesto
Rozete (do največ 8. mesta)
Denarni sklad: 750€
Pokal za prvo mesto
Rozete (do največ 8.mesta)
Denarni sklad: 1200 €

Petek, 26. 7. 2019 FINALE EKIPNEGA TEKMOVANJA,
TEKMOVANJE– 9:00 (odprto samo za tekmovalce DP)
Tekma
09.tekma

10.tekma

11.tekma

12.tekma

13.tekma

14.tekma

DRUGO

Kategorija, člen
Nagrada
Tekmovanja za DP (2. tekma) so v dveh tekih za vse kategorije.
DP OTROCI 2. tekma
95 cm, 238.1.1.
v dveh tekih
DP ML. MLADINCI 2. tekma
110 cm, 238.1.1.
v dveh tekih
DP AMATERJI 2. tekma
120 cm, 238.1.1.
v dveh tekih
DP MLADINCI 2. tekma
125 cm, 238.1.1.
v dveh tekih
DP ML. ČLANI (U25) 2. tekma
135 cm, 238.1.1.
v dveh tekih
DP ČLANI 1. tekma
140 cm, 238.1.1.
v dveh tekih

INDIVIDUALNO

Sobota, 27. 7. 2019 – 9:00
Tekma
15. tekma
16.tekma

17.tekma
18.tekma

19.tekma
20.tekma

21.tekma
22.tekma

Kategorija, člen
60 cm, 238.1.1.
brez baraža
80 cm, 238.1.1.
STILNO JAHANJE v dovoljenem
času
Skupen ogled za 15. in 16. tekmo
100 cm, 238.1.1.
brez baraža

Nagrada
Rozete
(vsi brez kazenskih točk)
Rozete
(vsi udeleženci s pozitivno oceno)

105 cm, 238.2.1.
na čas
Skupen ogled za 17. in 18. tekmo
110 cm, 274.1.5.3.
dve fazi
115 cm, 274.1.5.3.
dve fazi
Skupen ogled za 19. in 20. tekmo
120 cm, 238.2.1.
na čas
130 cm, 238.2.2.
klasičen baraž

Pokal za prvo mesto
Rozete (do največ 8. mesta)

Rozete
(vsi brez kazenskih točk)

Pokal za prvo mesto
Rozete (do največ 8. mesta)
Pokal za prvo mesto
Rozete (do največ 8. mesta)
Pokal za prvo mesto
Rozete (do največ 8. mesta)
Pokal za prvo mesto
Rozete (do največ 8.mesta)
Denarni sklad: 750 €

Nedelja, 28. 7. 2019 INDIVIDUALNO – FINALE – 8:00
Tekma
23. tekma
24.tekma

25.tekma

26.tekma

Kategorija, člen
80 cm, 238.1.1.
brez baraža
DP OTROCI – FINALE
in odprta tekma
100 cm, 238.1.1.
Morebitno ožje tekmovanje za DP
DP ML. MLADINCI – FINALE
in odprta tekma
115 cm, 238.2.1.
Morebitno ožje tekmovanje za DP
DP AMATERJI – FINALE
in odprta tekma
125 cm, 238.2.1.

27.tekma

DP MLADINCI – FINALE
in odprta tekma
130 cm, 238.2.1.

28.tekma

DP ML. ČLANI (U25) –
FINALE
in odprta tekma
140 cm, 238.2.1.
Na čas

29.tekma

DP ČLANI – FINALE
zaprta tekma za DP
150 cm, 238.1.1.

Nagrada
Rozete
(vsi brez kazenskih točk)
ČASTNE NAGRADE prvim
trem na Državnem prvenstvu
Rozete
(vsi brez kazenskih točk)
ČASTNE NAGRADE prvim
trem na Državnem prvenstvu
Pokal za prvo mesto
Rozete (do največ 8. mesta)
ČASTNE NAGRADE prvim
trem na Državnem prvenstvu
Pokal za prvo mesto
Rozete (do največ 8. mesta)
ČASTNE NAGRADE prvim
trem na Državnem prvenstvu
Pokal za prvo mesto
Rozete (do največ 8. mesta)
Denarni sklad: 750 €
ČASTNE IN DENARNE
NAGRADE prvim trem na
Državnem prvenstvu
Pokal za prvo mesto
Rozete (do največ 8. mesta)
Denarni sklad: 1200 €
ČASTNE IN DENARNE
NAGRADE prvim trem na
Državnem prvenstvu

Nagrade in podelitve
Plasirana je ena četrtina (1/4) tekmovalcev. Plasirani v odprtih tekmah v kategoriji L (1.20 m) in L/Ma (1.25
m) ne plačajo startnine. Za vse tekme z nagradnim fondom se plača startnina ne glede na plasma.
Denarne nagrade za člane in U25 na DP so v skladu s Propozicijami v preskakovanju zaprek 2019.
Od nagrad se odvaja 25% dohodnine (navedeni so bruto zneski nagrad). Organizator bo nagrade nakazal na
TRR tekmovalca v roku 30. dni po končanem turnirju. Za izplačilo mora tekmovalec pravilno in popolno
izpolniti priložen obrazec in ga oddati v turnirski pisarni. V primeru, da bo predmetni obrazec pomanjkljiv,
se bo izplačilo nagrade zamaknilo do trenutka prejema vseh potrebnih podatkov.
Obveznosti tekmovalca iz naslova štartnin in drugih stroškov turnirja, se ne morejo poračunati z morebitnimi
osvojenimi nagradami.

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


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. Vse udeležence obveščamo, da brez potnih listov oz. ID ne bomo dovolili vstopa na
tekmovalni prostor. 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

