Stožice 28, 1000 Ljubljana

VABILO
Konjeniški klub Stožice Ljubljana vas vabi, da se udeležite finalne skakalne tekme CSN* za
Pokal Ljubljana 2018 dne 22.9.2018 na Hipodromu Stožice v Ljubljani ob 8. uri ter skakalne
tekme CSN* v organizaciji s KK Slovenj Gradec dne 23.9. predvidoma ob 9. uri.
Osnovni podatki:
 Turnir se odvija po propozicjah KZS 2018, pravilih KZS in pravilniku FEI za preskakovanje
ovir.
 Prijave so v skladu s propozicijami KZS.
Kontakti:
a. Matej Bertoncelj, 041 655 471, matej.bertoncelj@gmail.com
b. Mojca Kolenc, 041 547 970, kolenc.mojca@gmail.com
Tehnični podatki:
Tekmovalni prostor:
Ogrevalni prostor:

peščeno zunanje jahališče 80x55 m
zunanje jahališče 23x60 m ali pokrita jahalnica v primeru
slabega vremena

Oblikovalec parkurja:

Uroš Kocbek

Veterinarska določila:
 Vsi konji morajo imeti veljavni identifikacijski dokument, z vpisano negativno serološko
preiskavo na IAK (ne sme biti starejša od 1 leta) in cepljenjem proti kužnemu kašlju (ne
sme biti starejše od 6 mesecev).
 Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost! Organizator ne prevzema odgovornosti za
morebitne poškodbe tekmovalcev, konj, opreme in vozil.
Brez ustreznega ID ali FEI potnega lista vstop v tekmovalni prostor ne bo možen.
Dokumenti se oddajo osebju ob prihodu na tekmovalni prostor.
Prijave
Prijave na tekmovanje potekajo v skladu s propozicijami KZS preko spletnih strani KZS.
Prijave na pokal tekmovalci opravijo pred prvim štartom para jahač/konj na email
kkstozicelj@gmail.com.
ROK PRIJAV je torek, 18.9.2018 do 24.00 ure.
Drugo:
Štartnine za prijavljene kategorije tekmovalci lahko do torka, 18. 9. 2018 nakažejo na TRR
Konjeniški klub Stožice Ljubljana: SI56 6100 0001 7374 987 pri Delavski hranilnici d.d.
Štartnine pa se lahko poravnajo tudi na dan tekmovanja na blagajni.
V rubriko namen nakazila prosim navedite ime tekmovalca in konja.
Račun bodo plačniki prejeli po tekmovanju.
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Po plačilu vseh obveznosti se lastnikom vrnejo ID, oz. potni listi konjev.
Propozicije, nagrade, štartnine, prijavnine





Nagrade, prijavnine in startnine so v skladu s propozicijami Pokala Ljubljana 2018 in KZS
za 2018
Izplačilo nagrad tekmovalcem in sodniških taks je v skladu z zakonom o dohodnini, zato
morajo dotični predložiti organizatorju svojo davčno številko in številko TRR, na katerega
se izvrši izplačilo.
Plasirana je ¼ tekmovalcev. Od nagrad se odvaja 25% dohodnine (navedeni zneski so
bruto nagrade). Plasirani v kategoriji L (120cm) in L/Ma (125cm) ne plačajo štartnine.

Discipline:
Finale pokala Ljubljana, 22.9.2018
Tekma
1. tekma
2. tekma

3. tekma
4.
tekma
kvalifikacijska
5. tekma
kvalifikacijska
6. tekma
7. tekma
kvalifikacijska
8. tekma
kvalifikacijska
9. tekma
kvalifikacijska

Kategorija, člen
60 cm, čl. 238.1.1, brez baraža, tempo
325m/min
80 cm, stilsko jahanje v dovoljenem
času, tempo 325 m/min
Skupen ogled za tekmi 1 in 2
100 cm
čl. 238.1.1, brez baraža, tempo
325min,
105 cm, čl. 238.2.1.,
(na čas)
tempo 350m/min
Skupen ogled za tekmi 3 in 4
110 cm, člen 274.5.6, dve fazi, tempo
350m/min
115 cm, čl. 274.5.6, dve fazi tempo
350m/min
Skupen ogled za tekmi 5 in 6
120 cm, čl. 238.2.1 (na čas), tempo
350m/min
125 cm, čl. 238.2.1 (na čas), tempo
350m/min
Skupen ogled za tekmi 7 in 8
130 cm, čl. 238.2.2, baraž, tempo
350m/min

Nagrade
Rozete (vsi brez
kazenskih točk)
Rozete (vsi
pozitivno
ocenjeni
tekmovalci)

Štartnina
15 EUR

Rozete (vsi brez
kazenskih točk)

15 EUR

Rozete (vsi brez
kazenski točk)

15 EUR

Rozete (do
največ 8. mesta)
Rozete (do
največ 8. mesta)

15 EUR

Rozete (do
največ 8. mesta)
Rozete (do
največ 8. mesta)

15 EUR

Rozete (do
največ 8.
mesta); Denarni
sklad na tekmi:
750 EUR

22 EUR

15 EUR

15 EUR

15 EUR
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Odprti turnir v organizaciji KK Slovenj Gradec, 23.9.2018
Tekma
1. tekma
2. tekma

3. tekma
4. tekma

5. tekma
6. tekma
7. tekma
8. tekma

Kategorija, člen
60 cm, čl. 238.1.1, brez baraža, tempo
325m/min
80 cm, stilsko jahanje v dovoljenem
času, tempo 325 m/min
Skupen ogled za tekmi 1 in 2
100 cm
čl. 238.1.1, brez baraža, tempo
325min,
105 cm, čl. 238.2.1.,
(na čas)
tempo 350m/min
Skupen ogled za tekmi 3 in 4
110 cm, člen 274.5.6, dve fazi, tempo
350m/min
115 cm, čl. 274.5.6, dve fazi tempo
350m/min
Skupen ogled za tekmi 5 in 6
120 cm, čl. 238.2.1 (na čas), tempo
350m/min
130 cm, čl. 238.2.2, baraž, tempo
350m/min

Nagrade
Rozete (vsi brez
kazenskih točk)
Rozete (vsi
pozitivno
ocenjeni
tekmovalci)

Štartnina
15 EUR

Rozete (vsi brez
kazenskih točk)

15 EUR

Rozete (vsi brez
kazenski točk)

15 EUR

Rozete (do
največ 8. mesta)
Rozete (do
največ 8. mesta)

15 EUR

Rozete (do
največ 8. mesta)

15 EUR

Rozete (do
največ 8.
mesta); Denarni
sklad na tekmi:
750 EUR

22 EUR

15 EUR

15 EUR

Za dodatne informacije pokličite kontaktni osebi.

Vljudno vabljeni!
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