TEKMOVANJE:

- DRŽAVNO PRVENSTVO 2018
- ODPRTA TEKMA

ORGANIZATOR:

KOBILARNA LIPICA

KATEGORIJA:

CEN *DP, CEN*, CEN-A , CENA – JUNIOR

KRAJ:

Lipica 5, 6210 Sežana

DATUM:

18. in 19.8.2018

SPLETNA STRAN

http://www.lipica.org/si/

1. SPLOŠNA PRAVILA:




To tekmovanje je organizirano v skladu s:
FEI pravilnikom za vzdržljivostno jahanje
Splošnim pravilnikom KZS
Pravilnikom za vzdržljivostno jahanje – endurance 2018

!!!!! OBVEZNA VELJAVNA CEPLJENJA, PO PRAVILNIKU FEI!
PREGLED IAK NE SME BITI STAREJŠI OD ENEGA LETA!
KUŽNI KAŠELJ PO PRAVILNIKU FEI (za lažjo razlago spodnja povezava)
http://www.konj-zveza.org//assets/cepljenjeprotiinfluenci.pdf
VELJA ZA VSE KONJE, KI SE GIBAJO V OBMOČJU KOBILARNE LIPICA!!!!!!!!!

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.

2. KATEGORIJE:
CEN* in CEN*DP

81 km (3× 27km)
oziroma 84 km
(4×21km) glej
opombo (*)

CEN – A

42 km (2×21 km)

CEN – A JUNIOR

42 km(2×21 km)

(*) OPOMBA: po definitivnem ogledu proge, bo razdalja dokončno določena,
ker je proga v celoti po posestvu Kobilarne Lipica, bo definitivna proga in
razdalja določena do 11.8.2018 in bo naknadno objavljena.
Ogled proge pred tekmovanjem zaradi omejenega gibanja konj na območju
Kobilarne Lipica ne bo možen!
Proga: makadamske in gozdne poti, 5% asfaltne ceste.

3. URNIK:
SOBOTA 18.08.2018
18.00 – 19.30

Veterinarski pregled za CEN*DP in CEN*

Do 18.00

Prihod konj za CEN*DP in ostale kat.

20.00

Sestanek s tekmovalci kat. CEN*DP v prostorih
Kobilarne Lipica

NEDELJA 19.08.2018
CEN*DP in CEN*
Do 6.00

Prihod konj CEN*

Od 6.15 do 6.45

Veterinarski pregled kategorije CEN*

Ob 7.00

Sestanek s tekmovalci CEN*

Ob 07:30

Start kategorije CEN*DP in CEN*

CEN A in CEN A JUNIOR
Do 7.00

Prihod konj za kat. CEN A, CEN A JUNIOR

Od 6.45 do 7.30

Veterinarski pregledi kat. CEN A, CEN A JUNIOR

8.00

Sestanek s tekmovalci kat. CEN A in CEN A
JUNIOR

8.30

Start kategorije CEN A in CEN A JUNIOR

Slavnostna podelitev bo v skladu s programom ostalih tekmovanj, v glavni areni Kobilarne

4. PRIJAVE IN ŠTARTNINE
Na tekme CEN*, CEN*DP, CEN-A in CEN A JUNIOR se prijavite preko spletne strani
Konjeniške zveze Slovenije.
Če potrebujete pomoč pri prijavi, jo najdete tule.

ROK PRIJAV ZA CEN*DP DO 10.8.2018
ROK PRIJAV ZA OSTALE KATEGORIJE DO 16.8.2018

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
Za tekmovalce z licenco KZS
CEN* in CEN*DP

50,00 EUR

CEN - A

30,00 EUR

CEN – A JUNIOR

25,00 EUR plača mentor
25,00 EUR plača vsak kandidat

Za tekmovalce s tujimi licencami
CEN*

65,00 EUR

CEN – A

45,00 EUR

CEN – A JUNIOR

35,00 EUR plača mentor
35,00 EUR plača vsak kandidat

Nagrade
Za vse kategorije bodo podeljene nagrade v skladu s pravilnikom za leto
2018.
BEST CONDITON – bo podeljen za kategorijo CEN* (velja tudi za konje v
kategoriji CEN*DP)



Proga
CEN* in CEN*DP - 3×27km = 81 km oz. 4×21 km = 84 km
CEN A in CEN A JUNIOR – 2×21 km = 42 km

5. SODNIŠKI ZBOR
Predsednik sodniškega zbora

Igor Hočevar

Sodnik

Karmen Vnučec

Sodnik

Breda Hočevar

Tehnični delegat

Igor Hočevar

Predsednica veterinarske komisije

Dr. vet. Med. Francesca Costa

Veterinar

Dr. vet. Med. Jaka Ule

Ostali sodniki

Po razporedu

Uradne osebe na tekmi:

Ekipa za prvo pomoč: MEDI GROS

Dežurni kovač: Kurativni veterinar: zagotovi organizator

Nadzor na progi: zagotovi organizator

Prenočišča:


















Hotel Maestoso, Lipica 5, 6210 Sežana
Bed & Breakfast Nataly , Cesta na Lenivec 7, 6210 Sežana
Hotel Tabor, Kolodvorska 4, 6210 Sežana
Hotel Grahor Depandance, Dane pri Sežani 6, 6210 Sežana

Organizator:
Naslov; Kobilarna Lipica, Lipica 5, 6210 Sežana
Lokacija prireditve: KOBILARNA LIPICA, Lipica 5, 6210 Sežana
Organizator: Turk Klemen +386 (0)41 750 226 ali na email
klemen.turk@lipica.org
Spletna stran: http://www.lipica.org/si/
Igor Hočevar SS za Endurance +386 (0)31 336 877
NAJEM BOKSA za konje: Obvezno za kategorijo CEN*DP
PREDHODNA REZERVACIJA BOKSA OBVEZNA do 09.08.2018!
Plačilo na dan prihoda
Rezervacija boksa na mail: peter.slavic@lipica.org
Cena boksa: 110,00 EUR (velja za vse discipline enako) cena vsebuje
prvi nastilj, brez sena
Kasnejše predhodne rezervacije, možne izključno od razpoložljivosti
boksov
V primeru razpoložljivosti boksov, je možen dnevni najem boksa po
ceni 75,00 EUR
Na dan tekme, je možna postavitev padokov na ohlajevalnem prostoru.
Vsi, kateri boste imeli bokse, boste na dan tekme, med obveznimi počitki
lahko konje peljali v bokse!

Igor Hočevar, SS za Endurance Predsednik
Ljubljana 03.08.2018

