
 
 

    
VABILO 

 
Konjeniški klub Stožice Ljubljana vas vabi, da se udeležite tekmovanja v preskakovanju ovir 
CSN** za Pokal Slovenije 2019 dne 14. in 15.09.2019 na Hipodromu Stožice v Ljubljani. 
 
Osnovni podatki 
 
 Organizator: Konjeniški klub Stožice, Stožice 28, 1000 Ljubljana 
 Kontakt: g. Matej Bertoncelj, 041 655 471, matej.bertoncelj@gmail.com  

   g. Robert Bombek,  031 354 984, rbombek@icloud.com 
 
Tehnični podatki in uradno osebje 
 
 Tekmovalni prostor: peščeno zunanje jahališče 80x50 m 
  Ogrevalni prostor:  zunanje jahališče 23x60 m ali pokrita jahalnica (slabo vreme) 
 Oblikovalec parkurja: g. Eduard Petrović, International Course designer Level 3 
 Sodniški zbor:                      osebje Konjeniške zveze Slovenije 
 Dežurni kovač:                    Matjaž Meden 
 Dežurni veterinar:              Goran Čalič 
 Zdravniška pomoč:             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 in rezervacija boksov 
 
 Prijave na tekmovanje potekajo preko spletne strani KZS za vsak turnir posebej v skladu 

s pravili, ki veljajo za prijave. Rok za prijave je sreda, 4.9.2019 do 24.00 ure.  
 Organizator nudi možnost nastanitve konj. Pavšala cena boksa v času turnirja je 75,00 

EUR in vključuje prvi nastilj. Zadnji rok za rezervacijo boksov je petek, 30.8.2019.  
 Za rezervacijo boksov je potrebno poslati elektronsko sporočilo s priloženim potrdilom 

o plačilu na elektronski naslov kkstozicelj@gmail.com.  
 Plačilo se izvrši na transkacijski račun Konjeniškega kluba Stožice, 

IBAN:SI56 6100 0001 7374 987, SWIFT: HDELSI22. Pri plačilu je potrebno pod opombe 
navesti ime in priimek jahača ter ime konja. 

 Cena za pakirano balo žagovine je  10,00 EUR. Cena za balo sena (20kg) je 8,00 EUR. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Prijavnina in startnine 
 
Prijavnina                                                            15,00 EUR 
Štartnina za tekme kat. E, A, L in L/M            15,00 EUR 
Štartnina za tekme kat.  M in S                        22,00 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)in L/M (125cm) 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 15 EUR. 
 
Program tekmovanj 
 
 Pričetek tekmovanj bo predvideoma ob 7:30h. 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, 14.09.2019 
 
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, 238.1.1, v dovoljenem času Častne 
 Skupen ogled za tekme 1, 2 in 3  

4. tekma 
 105 cm, 238.2.1, tekmovanje na čas Častne 

5. tekma 
 

110 cm, 238.2.2, klasični baraž 
POKAL SLOVENIJE  
in odprta tekma 

110 cm, 238.2.1, tekmovanje na čas 

Častne 

 Skupen ogled za tekmi 4 in 5  
6. tekma 

 115 cm, čl. 238.2.1, tekmovanje na čas Častne 

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

Častne 
 

 Skupen ogled za tekmi 6 in 7  

8. tekma 
 

135 cm, čl. 238.2.2, klasični baraž 
POKAL SLOVENIJE U25 

in odprta tekma 

Častne in denarne 
nagrade 

(300,240,180,120,60) 
 
 

PO ZAKLJUČENEM SOBOTNEM TEKMOVANJU STE VABLJENI NA ZABAVO Z DJ-JEM NA 
PRIREDITVENEM PROSTORU. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Nedelja, 15.09.2019 

 
Tekma Kategorija, člen Nagrade 

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

10. tekma 
90 cm, 238.1.1, v dovoljenem času 

POKAL SLOVENIJE OTROCI 
in odprta tekma 

Častne 

 Skupen ogled za tekmi 9 in 10  
11. tekma 

 105 cm, 274.1.5.3, tekmovanje v dveh fazah Častne 

12. tekma 
 110 cm, 274.1.5.3, tekmovanje v dveh fazah Častna 

 Skupen ogled za tekmi 11 in 12  

13. tekma 

120 cm, čl. 238.2.1, tekmovanje na čas 
POKAL SLOVENIJE AMATERJI 

in odprta tekma 
 

Častne in denarne 
nagrade v konkurenci za 

Pokal Amaterji 
(120, 80, 50) 

14. tekma 
 

130 cm, čl. 238.2.2, klasični baraž 
POKAL SLOVENIJE MLADINCI 

in odprta tekma  

Častne in denarne 
nagrade 

(250,200,150,100,50) 

15. tekma 
 

140 cm, čl. 238.2.2, klasični baraž 
POKAL SLOVENIJE ČLANI 

in odprta tekma 
 

Častne in denarne 
nagrade 

(400,320,240,160,80) 

 
Nagrade 
 
 Plasira se ¼ tekmovalcev, ki so nastopili (ne glede na odstop ali izključitev). 
 Častne nagrade: 

- do vključno A1: tekmovalci brez kazenskih točk prejmejo rozeto; 
- A1/A2 podelitev za tekmovalce z licencami A in L: pokal za prvo mesto, rozete do 

največ 8. mesta; 
-     A2 do vključno L: tri podelitve; pokal za prvo mesto in rozete do največ 8. mesta; 
- L/M, Ma, Mb in S* 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 


