VABILO
Športno društvo Titani Ljubljana vas 9. in 10. junija 2018 vabi na dvodnevno
dresurno tekmovanje CDNA - Ljubljana Open, ki bo na osrednjem zunanjem
jahališču Hipodroma Stožice v Ljubljani.
Nagradni sklad turnirja je 600 EUR za oba dni in bo podeljen v kategoriji, kjer bo na
obeh dneh turnirja največja skupna vsota prijavljenih tekmovalcev.
Zmagovalec te kategorije bo tekmovalec, ki bo zbral največ odstotkov v obeh dneh
turnirja.
1. mesto 250 EUR
2. mesto 200 EUR
3. mesto 150 EUR
Izplačilo nagrad tekmovalcem je v skladu z zakonom o dohodnini, zato morajo nagrajenci
predložiti organizatorjeu svojo davčno številko in številko računa, kamor se opravi izplačilo.

Tekmovanji se bosta oba dni predvidoma pričeli ob 9.uri.

9. junija bo tekmovanje potekalo v naslednjih kategorijah in po sledečem
vrstnem redu:
1. A17_13 (za 4 letne konje 20x60)
2. L7_13 (za 5 letne konje 20x60)
3. M8_13 (za 6 letne konje 20X60)
4. S4_18 (7 konji 20X60)
5. S1_18
6. M3_18
7. M1_18
8. LM4_18
9. L2_18
10. E1_18 (licence E)
11. E1_18 (licence višje od E)
12. A7_11 (licence A)
13. A7_11 (licence višje od A)
Sodniki v soboto: g. Ladislav Fabris, ga. Dora Markun, ga. Ivana Ljubič in ga. Rebeka Grabar




* dvojna štartnina 40 EUR
** naknadna odjava 60 EUR

Tekmovanje bo 10. junija potekalo v naslednjih kategorijah in po naslednjem
vrsten redu:
1.
2.
3.
4.

A17_13 (za 4 letne konje 20x60)
L7_13 (za 5 letne konje 20x60)
M8_13 (za 6 letne konje 20X60)
S4_18 (za 7 letne konje 20X60)
5. S2_18
6. M4_18
7. M1_18
8. LM1_18
9. L1_18
10. E5_18 (licence E)
11. E5_18 (licence višje od E)
12. A7_18 (licence A)
13. A7_18 (licence višje od A)

Sodniki v nedeljo: g. Andrej Penko, g. Ladislav Fabris, ga. Leda Selan in ga. Maruša Čotar

Rok prijav in odjav je sreda, 6. 6. 2018 do 24.00 ure.
Vse naknadne prijave* in odjave** bodo obračunane v skladu s propozicijami za leto 2018.
Konji morajo biti cepljeni po predpisih in v ID dokumente morajo imeti vpisan veljaven test za IAK.
Organizator zagotovi dežurnega kovača in veterinarja na klic.
Tekmovanje in podelitve bodo potekale v skladu s propozicijami za tekmovanja v dresurnem jahanju
za leto 2018 in Pravilnikom FEI za dresurno jahanje za leto 2018. Po vsaki zaključeni kategoriji bo
podelitev častnih nagrad. Natančen urnik tekmovanja bo objavljen do četrtka, 7. 6. do 24.00 ure.

Organizator bo zagotovil bokse ob minimalnem številu 12 konj.
Zadnji dan za rezervacijo boksev je 1. junij 2018.
Štartnine bodo tekmovalci lahko poravnali na tekmovanju po vsakem zaključenem
dnevu, najkasneje pa po končanem dvodnevnem tekmovanju.
Denarne nagrade (sklad za oba dni turnirja je 600 eur)
Praktične nagrade za plasirane tekmovalce bodo prispevali Trgovna s konjeniško
opremo UniHorse, Zavarovalnica Sava, Zavarovalnica Coris, nagrado za prvo mesto v
kategoriji S pa bo podarilo Zlatarstvo Loboda.
Kontakt za tekmovanja: Mateja Aleš: 041 230 802
Vljudno vabljeni, veselimo se vašega obiska!
Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe konj, prevoznih sredstev in opreme. Tekmovalci tekmujejo
na lastno odgovornost.

