Stožice 28, 1000 Ljubljana
Tel./Fax.:+386 1 568 73 25

Ljubljana, 3.4.2017

VABILO
na prvo kvalifikacijsko CDNC tekmovanje v dresurnem jahanju

Pokal Zmajček-Ljubljana 2017
ki bo potekalo v nedeljo, 23. aprila 2017 s pričetkom ob 9.00 uri v športnem objektu Hipodroma
Stožice v Ljubljani.
Pravila tekmovanja:
Tekmovanje poteka skladno z veljavnimi Propozicijami Konjeniške zveze Slovenije za dresurna
tekmovanja (Propozicije) in Pravili tekmovanja v dresurnem jahanju za Pokal Zmajček, Ljubljana 2017 z
dne 27.3.2016 (Pravila tekmovanja), ki so skupaj s tem vabilom objavljena na spletni strani Konjeniške
zveze Slovenije.
Tekmovanje je prvo kvalifikacijsko in odprto CDNC tekmovanje v sklopu tekmovanj za Pokal
Zmajček- Ljubljana 2017.
Tekmovalni prostor:
Tekmovalni prostor športnega objekta sestavlja: tekmovališče dimenzij 20 x 40 m, ogrevalni prostor
dimenzije najmanj 20m x 60 m, prostor za prijave, sodnike in obdelavo podatkov, parkirišče za prikolice
in tovornjake za prevoz konj, pralnica za konje z dostopom do pitne vode za konje. Podlaga tekmovališča
in ogrevališča je kremenčev pesek.
Razpored tekem za Pokal Zmajček (v času od 9.00 do 16.00 z odmori):
-

tekmovanje v nalogi E2-12 (pokalno in odprto) za tekmovalce z licenco E

-

tekmovanje v nalogi E2-12 (odprto) za tekmovalce z licenco A in višjo

-

tekmovanje v nalogi E3-12 (odprto) za tekmovalce z licenco E

-

tekmovanje v nalogi E3-12 (odprto) za tekmovalce z licenco A in višjo

-

tekmovanje v nalogi A10-10 (pokalno in odprto) za tekmovalce z licenco A

-

tekmovanje v nalogi A10-10 (odprto) za tekmovalce z licenco L in višjo

-

tekmovanje v nalogi A8- 12 (odprto) za tekmovalce z licenco A

-

tekmovanje v nalogi A8-12 (odprto) za tekmovalce z licenco L in višjo

-

tekmovanje v nalogi L9-13 (pokalno in odprto)

-

tekmovanje v nalogi LM7-10 (pokalno in odprto)

Predviden zaključek tekmovanja: ob 16.00 uri
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Podelitve časnih nagrad:
Potekajo po vsaki končani tekmi prvim trem uvrščenim tekmovalcem v tekmah za Pokal in za odprte
tekme, skladno s Propozicijami in Pravili z dne 27.3.2017.
Prijave na tekmovanje:
Prijave tekmovalcev potekajo on-line preko spletne aplikacije Konjeniške zveze Slovenije.
Tekmovalci pri prijavi upoštevajo določila Propozicij in Pravil tekmovanja z dne 27.3.2017.
Rok za prijavo in odjavo za tekmovanje je sreda 19.4.2017 do 24. ure, spremembe prijav pa četrtek
20.4.2017 do 12. ure.
Naknadne prijave na tekmovanje so možne po dogovoru z odgovorno osebo organizatorja.
Natančen razpored tekem v konkurenci za Pokal in odprtih tekem ter startne liste bodo objavljene na
spletni strani Konjeniške zveze Slovenije najkasneje v četrtek 20.4.2017 do 24. ure.
Sodniški zbor:
Na tekmovanju sodita dva sodnika na skupno oceno: državna sodnica dr. Alenka Fetih in klubska sodnica
ga. Staša Kosler.
Javna objava in spremljanje rezultatov:
Organizator zagotovi sprotno javno objavo in spremljanje rezultatov tekmovanj v Pokalu na svoji fb
strani in na spletni strani Konjeniške zveze Slovenije.
Pogoji udeležbe:
Startnina za posamezne tekme je skladno s Propozicijami enotna in za vse tekme znaša 15 EUR.
Startina/e se poravna na TRR organizatorja SI56 0203 6001 0959 692, najkasneje do petka
21.4.2016.
Konja mora ob prihodu na tekmovalni prostor spremljati veljavni ID dokument z vpisanim izvidom IAK
Coggins testa, ki ne sme biti starejši od enega leta in vpisi rednega cepljenja proti konjski influenci.
Tekmovalci oddajo ID dokument konja organizatorju tekmovanja ob prihodu na tekmovanje, in ga dobijo
vrnjenega ob odhodu s tekmovališča, ko poravnajo obveznosti do organizatorja.
Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost, organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe konj,
prevoznih sredstev in vozil.
Organizator vzdržuje red na tekmovanju s svojo rediteljsko ekipo.
Varovanje zdravja udeležencev prireditve bo zagotovljeno skladno z zahtevami dovoljenja za prireditev
pristojne upravne enote.
Organizator zagotovi dežurstvo veterinarja in kovača.
Informacije za tekmovalce: Mojca Kolenc, vodja športnih programov tel. 041 547 970
Odgovorna oseba/vodja tekmovanja: Karmen Vnučec, predsednica, tel. 031 381 415
Tekmovalce prisrčno vabimo v čim večjem številu in jim želimo veliko uspeha !
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