TEKMOVANJE:

-

3. POKALNA TEKMA POKALA SLO 2017
KLUBSKA TEKMA
2. POKALNA TEKMA 3. NATION
ENDURANCE CUP

ORGANIZATOR:

DCKŠ LJUBLJANA, GUBČEVA ULICA 4 , RADOVLJICA

KATEGORIJA:

CEN *, CEN-A , KLUBSKA TEKMA

KRAJ:

ŽIROVNICA-ZABREZNICA KK STOL

DATUM:

23-24.06.2017

SPLOŠNA PRAVILA:




To tekmovanje je organizirano v skladu s:
FEI pravilnikom za vzdržljivostno jahanje
Splošnim pravilnikom KZS
Pravilnikom za vzdržljivostno jahanje – endurance 2017

FEI KODEKS OBNAŠANJA ZA DOBROBIT KONJA

1.

2.

3.

4.

Strokovni svet za vzdržljivostno jahanje od vseh sodelujočih v konjeniškem športu
pričakuje, da se držijo FEI kodeksa obnašanja, ter da upoštevajo in sprejmejo dejstvo,
da mora biti dobrobit konja v vsakem trenutku na prvem mestu in se je nikoli ne sme
podrejati tekmovalnim ali komercialnim ciljem.
Dobrobit konja mora imeti prednost pred vsemi ostalimi zahtevami, v vseh fazah priprav in
treniranja tekmovalnega konja. Sem spadajo pravilne metode treninga, kvalitetno podkovanje,
pravilen izbor opreme in varen, ter ustrezen način prevoza konja.
Preden se tekmovalnemu paru, konju in jahaču, dovoli da tekmujeta, morata biti tako konj,
kot jahač, ustrezno pripravljena in v dobrem zdravstvenem stanju. Prepovedana je uporaba
zdravil in kirurških posegov, ki ogrožajo varnost ali dobrobit konja. Upoštevati je potrebno
pravila, ki določajo pogoje sodelovanja brejih kobil na tekmah, ter pravila ki določajo
uporabo naravnih ali umetnih preparatov, dodatkov in zdravil pri vseh tekmovalnih konjih.
Za konjevo dobrobit mora biti poskrbljeno vedno, ne glede na okoliščine. Posebno pozornost
je treba posvetiti območju, na katerem se tekma odvija. Pri delu s konjem in med samim
tekmovanjem, je treba upoštevati vrsto podlage, vremenske pogoje, postavitev in vrsto
namestitve za konja, ter varnost lokacije. Ob zaključku tekmovanja je potrebno preveriti
konjevo sposobnost za nadaljnji transport.
Tekmovalnemu konju moramo med tekmovalno kariero in po njej zagotoviti primerno skrb in
oskrbo, ter imeti do njega human odnos tudi ko ni več aktiven športnik. K primerni oskrbi
spadajo med drugim tudi kvalitetna veterinarska nega, primerna sanacija tekmovalnih
poškodb, po zaključeni tekmovalni karieri pa upokojitev in, ko pride čas za to, humana
evtanazija.

PROGRAM TEKME ZA POKAL SLOVENIJE, POKAL 3 NATION ENDURANCE
CUP CEN* 81 KM in CEN-A 44 KM in KLUBSKE TEKME 44KM

Urnik
PETEK 23.06.2017
Prihod konj za CEN*, do 18.00 h. OSTALE KATEGORIJE PO URNIKU
Ob 10.00 h veterinarski pregledi za CEN A in po razporedu za vse kategorije
20.30 Sesatnek s tekmovalci kat.CEN * klubski prostori KK STOL
SOBOTA, 24.06.2017
Do 7.30

Prihod konj ostale kat. CEN A in Klubska
tekma

od 7.00 dalje

Veterinarski pregledi za ostale kategorije

8.40

Sestanek s tekmovalci CEN-A in
KLUBSKA

07:30

START CEN* 3X 27 km

09.00
09.15

START CEN A 2 X 22 KM
START KLUBSKA TEKMA 2X22,5KM
BEST CONDITION 50 MINUT PO
PRIHODU 1. TEKMOVALCA V CILJ

17.00

RAZGLASITEV REZULTATOV

Prijave in startnine
Na klubsko oziroma se prijavite na spletni strani endurance.si.
Na tekmi CEN* in CEN-A se prijavite preko spletne strani Konjeniške zveze Slovenije.
Če potrebujete pomoč pri prijavi, jo najdete tule.

Ne pozabite










tekmovalci, ki želijo tekmovati v paru ali skupini treh tekmovalcev (kategorija Pripravniki ali
Klubska) morajo ime in priimek sotekmovalca/ke sporočiti ob prijavi na tekmo
žrebanje štartnih številk (pri posamičnem štartu) je ob prihodu na tekmo
registracijske številke konj morajo biti pritrjene na vidnem mestu na levi strani konja,
prinesite licenčne izkaznice jahačev,
upoštevajte varnostne zahteve za opremo jahačev (čelada, obuvala) in konj,
Vse tekmovalce prosimo, da ne jahajo po privatnih zemljiščih (travnikih). V primeru
škodnega zahtevka s strani lastnika in ugotovljene identitete tekmovalca, ki je škodo
povzročil, bo povzročena škoda zaračunana tekmovalcu.
konj ne sme zapustiti tekmovališča (vključno s prostorom za ohlajanje) do veterinarskega
pregleda po koncu tekme v svoji kategoriji,
psi na prizorišču morajo biti obvezno na povodcu.

Startnine
50 €

CEN *
Klubska tekma
IN
CEN-A

25 €

Nagrade
Za vse kategorije bodo podeljene nagrade v skladu s pravilnikom za leto 2017.
BEST CONDITON – denarna nagrada

Proga




CEN A – 2 x 22.5 km = 45 km
Klubska kategorija – 2 x 22.5km = 45 km
Tekma pripravniki – 2 x 11km = 22 km

Sodniški zbor
Predsednik ; MARKO HAFNER državni sodnik
-

Tehični delegat; IGOR HOČEVAR-državni sodnik
Ostale sodniki po razporedu.

Uradne osebe na tekmi:





Veterinarji; Po Razporedu
Ekipa za prvo pomoč: MEDI GROS
Dežurni kovač: Kurativni veterinar: zagotovi organizator
Nadzor na progi: zagotovi organizator

Organizator:







Naslov; DRUŠTVO CENTER KONJENIŠKEGA ŠPORTA LJUBLJANA,GUBČEVA
ULICA 4, RADOVLJICA
NAJEM BOKSA za konje Obvezno kategorija CEN*
Plačilo boksa CENA 70€ do 22.06.2017 na TRR SI56 2900 0005 0770 724
Pooblaščena oseba organizatorja: Možna najem boxa , možnost priveza, Zjutraj možnost
padoka.
Info g. BOGOMIR VNUČEC +386 31 348 904 info za prenočišča
Igor Hočevar SS Endurance +386 31 336 877
SS za Endurance Predsednik
Igor Hočevar
Ljubljana 05.06.2017

