VABILO NA ODPRTO DRŽAVNO PRVENSTVO V PRESKAKOVANJU ZAPREK
CSN**
Hipodrom Stožice, 6. – 9. julij 2017
Konjeniška zveza Slovenije in Športno društvo Titani Ljubljana vas vabita, da se udeležite tekmovanja
za odprto Državno prvenstvo Slovenije 2017 za amaterje, otroke, mlajše mladince, mladince, mlade
člane (U25) in člane ter druge odprte tekme.
Tekmovanje bo od 6.-9. julija 2017 na Hipodromu Stožice na osrednjem zunanjem jahališču.
 SPLOŠNE INFORMACIJE
Hipodrom Stožice, Stožice 28, Ljubljana
Športno društvo Titani Ljubljana
Mateja Aleš, 041 230 802
titaniljubljana@gmail.com
 PRIJAVE IN PREDVIDENI URNIK
Prijave potekajo v skladu s čl. 3 Splošnih določil propozicij 2017 za vsako tekmo posebej in se vršijo
preko spletne strani KZS,¸
http://www.konj-zveza.si/ZaIframe.aspx?stran=Dokumenti/sPrijaveTurnir.asp.
Vse tekme, razen drugega dne tekmovanja (ekipna tekmovanja) in zadnji dan finala članskega
prvenstva 1,50 m, so odprte.
V prijavi za DP je potrebno označiti za katero kategorijo se tekmovalec prijavlja (amaterje, otroke,
mlajše mladince, mladince, mlajše člane (U25) ali člane).
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 štartajo najprej tekmovalci za DP.
Štartnine za vse udeležence turnirja, vključno tekmovalci za DP, so v skladu s propozicijami za 2017.
Prijavnina na konja je 15 Eur.

Rok prijav za VSE tekmovalce, ki jahajo na turnirju, je petek, 30. junij 2017.
Zadnji rok prijav in odjav za posamezno tekmo je na predvečer tekmovanja do
20.oo ure, razen za tekme DP, kjer je rok prijav v tekmo do žrebanja štartnih
številk. 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.
Športno društvo Titani Ljubljana, Tesovnikova 50 d, 1000 Ljubljana,
titaniljubljana@gmail.com, 041 230 802
matična številka: 2051656000, davčna številka: 45887799
IBAN SI56 3000 0001 3113 272, SBERBANK

SREDA, 5.7. 2017

 VETERINARSKA KONTROLA KONJ
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
V sredo je na tekmovališču možen trening 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 5.7.2017 ob 19.00 uri v večnamenskem
prostorju v prvem nadstropju nad pokrito jahalnico Centra konjeniških dejavnosti Matej, d.o.o., v
četrtek in petek pa pol ure po zaključku zadnje tekme.

ČETRTEK, 6.7.2017– pričetek ob 8.00
Tekma
1.
2.

3.

Kategorija, člen
E (60 cm), 238.1.1
v dovoljenem času, hitrost 325 m/min
A0 (80 cm), 238.1.1
v dovoljenem času, tempo 325 m/min
skupen ogled za 1. in 2. tekmo

DP otroci 1. tekma 90 cm
in odprta tekma člen 238.1.1 v
dovoljenem času

4.

DP ml. mladinci 1. tekma 110 cm
in odprta tekma člen 238.2.1

5.

DP AMATERJI 1. tekma 115 cm
in odprta tekma člen 239 in 264 FEI

6.

DP MLADINCI 1. tekma 125 cm
in odprta tekma člen 239 in 264 FEI

7.

DP mlajši člani (U25 ) 1. tekma
130 cm
in odprta tekma člen 239 in 264 FEI

8.

DP ČLANI 1. tekma
140 cm
in odprta tekma člen 239 in 264 FEI

Nagrada
Rozete
(vsi brez kazenskih točk)

Rozete
(vsi brez kazenskih točk)

Častne nagrade
rozete
(do največ 8. mesta)
Častne nagrade
rozete
(do največ 8. mesta)
Častne nagrade
rozete
(do največ 8. mesta)
Častne nagrade
rozete
(do največ 8. mesta)
Častne nagrade
rozete
Denarni sklad: 750 €
Častne nagrade
rozete
(do največ 8. mesta)
Denarni sklad 1200 €

Štartnina

Pričetek
8.00

PETEK, 7.7.2017 ob 9.30

Tekmovanja za DP (2. tekma) so v dveh tekih za vse kategorije.

1.

DP otroci 2. tekma
v dveh tekih, v dovoljenem času, 95 cm

2.

DP mlajši mladinci 2. tekma
v dveh tekih, v dovoljenem času, 110 cm

3.

DP AMATERJI 2. tekma
v dveh tekih, v dovoljenem času, 120 cm

4.

DP MLADINCI 2. tekma
v dveh tekih, v dovoljenem času, 125 cm

5.

DP mlajši (člani U25 )2. tekma
v dveh tekih, v dovoljenem času, 135 cm

6.

DP ČLANI 2. tekma
v dveh tekih, v dovoljenem času, 140 cm

SOBOTA, 8.7.2017 ob 9.00
Tekma
1.
2.
3.

4.

5.

Kategorija, člen
E (60 cm), 238.1.1
v dovoljenem času

(vsi brez kazenskih točk)

STILSKO JAHANJE
80 cm, STIL
(skupen ogled za 1. in 2. tekmo)

(vsi udeleženci s pozitivno
oceno)

A1 (100 cm), 238.1.1
brez baraža

(vsi brez kazenskih točk)

A1/A2 (105 cm), 238.2.1
Na čas
Skupen ogled 3. in 4. tekme
A2 (110 cm)
Člen 274.5.3.dve fazi

Nagrada
Rozete
Rozete
Rozete

Častne nagrade,
Rozete
(do največ 8. mesta)

Častne nagrade,
rozete
(do največ 8. mesta)

6

7.

A2/L (115 cm)
Člen 274.5.3.dve fazi
Skupen ogled 5 in 6. tekme
L (120 cm)
Člen 238.2.1 na čas

Častne nagrade,
rozete
(do največ 8. mesta)
Častne nagrade,
rozete
(do največ 8. mesta)

8.

L/MA 125cm
Člen 238.2.1 na čas
Skupen ogled 7. In 8. tekme

Častne nagrade,
rozete
(do največ 8. mesta)

9.

Ma (130 cm), 238.2.2.

Častne nagrade,
rozete(do največ 8.

Klasični baraž

mesta)

Denarni sklad: 750 €

Štart

Pričetek
9.00

NEDELJA, 9.7.2017 ob 8.00
Tekma
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kategorija, člen
A0 (80 cm), 238.1.1
V dovoljenem času, tempo 325 m/min
Odprta tekma

DP OTROCI - FINALE
238.1.1., 100 cm, morebitno ožje
tekmovanje za DP
DP ML. MLADINCI – FINALE
238.2.1, 115 cm, morebitno ožje
tekmovanje za DP
DP AMATERJI - FINALE
238.2.1, 125 cm

Nagrada
Rozete
(vsi brez kazenskih
točk)
Rozete

Pričetek

(vsi brez kazenskih točk)

Častne nagrade,
rozete (do največ
8. mesta)

Častne nagrade,
rozete (do največ
8. mesta)

DP MLADINCI – FINALE
238.2.1, 135 cm

Častne nagrade,
rozete (do največ

DP ML. ČLANI – FINALE
238.2.1, 140 cm

Denarni sklad 900€
Častne nagrade,
rozete (do največ

DP ČLANI– FINALE
238.1.1, 150 cm,

Denarni sklad 1200€
Častne nagrade,
rozete (do največ

hitrost 375 m/min
A2 (110 cm)
238.2.1
Na čas, hitrost 350 m/min
L (120 cm),
238.2.1
Na čas, hitrost 350 m/min
skupen ogled za 8. in 9. tekmo

Štart

9.

mesta)

8. mesta)

8. mesta)

Častne nagrade,
rozete (do največ
8. mesta)

Častne nagrade,
rozete (do največ
8. mesta)

 Tehnični podatki:
Tekmovalni prostor:
Ogrevalni prostor:
Nastanitev konj:

peščeno zunanje jahališče 50 x 80 m
peščena maneža 23 x 60 m
montažni boksi 3 x 3,5 m
privezov ni, parkirišče za prikolice in kamione

Oblikovalec parkurjev:

g.

 Veterinarska določila
Vsi konji morajo imeti veljavne FEI potne liste ali ID-je iz katerih je razvidno:
-redno cepljenje proti konjski influenci, ki ne sme biti starejše od 6 mesecev
-IAK – Coggins test, ki ne sme biti starejši od enega leta
-vse udeležence obveščamo, da brez potnih listov oz. ID ne bomo dovolili vstopa na
tekmovalni prostor (potni listi oz. ID se oddajo osebju ob prihodu na tekmovališče

 Rezervacija boksov




Rezervacija boksov: - 100 EUR za čas tekmovanja, prvi nastilj je vključen v ceno boksa
vplačilo na TRR ŠD Titani Ljubljana pri Sberbank: BAN SI56 3000 00013113 272
rezervacije boksov s potrdilom o plačilu pošljite na e-naslov: tanja.grabnar@gmail.com, tel.
+386 41 951 440

 Drugo:
Električni priključek za čas tekmovanja: 20,00 EUR
Bala nastilja: 8,00 EUR
Bala sena: 5,00 EUR
Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe, ki bi nastale na konjih ali prevoznih sredstvih.


Možnost nastanitve tekmovalcev in spremljevalcev
- Hotel: Kmečki hram, Tomačevska cesta 50, Ljubljana (za udeležence turnirja 10% popusta na
redno ceno prenočišča)
- Ljubljana Resort hotel & Camping: www.ljubljanaresort.si

Kontakt za informacije v zvezi s tekmovanjem: Mateja + 386 41 230 802
Tekmovalcem želimo obilo športnih uspehov in užitkov.
Vljudno vabljeni!

V petek, 7. julija, bo po končanem tekmovanju »Riders party« z zabavnim
programom za tekmovalce, trenerje ter tehnično in strokovno osebje.

Jožef Klavdij Novak

Program sofinancira

Janja Mateja Aleš

