KOBILARNA LIPICA

KONJENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE

Lipica 5

EQUESTRIAN FEDERATION OF SLOVENIA

6210 Sežana, SLOVENIJA

Celovška 25, 1000 Ljubljana,

T: +386 (0)5 7391 706

T: +386 (0)1 4347 264

F: +386 5 7391 750

F: +386 (0)1 4347 265

E: showoffice@lipica.org

E: kzs@konj-zveza.si

VABILO
na odprto državno prvenstvo CAN 3* v vožnji eno in dvovpreg
Lipica, 25. – 26. avgust 2018
Organizator:

Kobilarna Lipica, Lipica 5, SI-6210 Sežana
T: +386 5 7391 718, 386 5 7391 792
E pošta: showoffice@lipica.org; info@lipica.org

Predsednik Organizacijskega odbora: Lorela Dobrinja
Vodja tekmovanja:

Klemen Turk

Predsednik Sodniškega zbora:

Anica Rojec

Oblikovalec:

Bojan Polšak

Časomerstvo:

Srečko Štamulak

Računalniška obdelava:

Bojan Polšak

Kovač:

Marko Mršek

Veterinar:

Valentina Žalig dr.vet. med. - veterinarstvo Marc

Turnirska pisarna (delovni čas):

SOBOTA - NEDELJA: 7:30 - 20:00

Vsak tekmovalec prejme 5 akreditacij + 1 akreditacija za vsakega dodatnega konja za dostop do turnirskega prostora,
hlevov in parkirišča za tekmovalce.
Prva pomoč: zagotovi organizator
Kontaktna oseba za namestitev konj (stable manager): +386 41 750 251 samo v času turnirja
Prva pomoč: zagotovi organizator
Namestitev: Hotel Maestoso, Lipica 5 SI‐6210 Sežana, Slovenija
Telefon: 00386 5 7391 646; 00386 5 7391 708
E-pošta: booking@lipica.org
Rezervacije pošljete direktno v prodajno službo, plačilo storitev se opravi pred odhodom iz hotela
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Sodniški zbor
Predsednik sodniškega zbora

Anica Rojec

Član

Igor Ujčič Vrhovnik

Član

Bojan Polšak

Steward

Alja Videtič Paska

Splošne informacije
Objekti za izvedbo tekmovanja - površine : Kobilarna Lipica






DRESURA:
o Dresurna arena – hipodrom: 100 x 50 m
o Dresurni ogrevalni prostor : 70 x 30 m
SPRETNOSTNA VOŽNJA:
o Spretnostna vožnja – hipodrom: 100 x 50 m
o Spretnostna vožnja ogrevalni prostor: 120 x 70 m
MARATON:
o Faza A v dolžini 4-6 km
o Faza B - maratonske ovire - tekmovanje bo potekalo na 4-5 ovirah

Prijave
Prijave na tekmovanje se opravijo preko KZS (tekmovalni sistem). Tekmovalci se lahko prijavijo najkasneje do srede,
22. 8. 2018 do 24 ure:



preko spletne strani KZS (www.konj-zveza.org); tekmovalni sistem; prijave na turnirje;
preko elektronske pošte na naslov: kzs@konj-zveza.si

V prijavnici mora biti navedeno ime tekmovalca in št. njegove licence, številka konja (vpisana v ID), s katerim tekmuje
in označena kategorija v kateri namerava tekmovati.
Rok prijav je sreda, 22. 8. 2018 do 24.00 ure.
Zadnji rok odjav je dan pred tekmovanjem do 21.00 ure.
Naknadne prijave (po 22. 8. 2018) so možne preko spletne strani KZS (tekmovalni sistem; prijave na turnirje) do 21.00
ure večera pred tekmovanjem ali eno uro pred pričetkom tekmovanja pri organizatorju.
Za dodatno prijavo na sam dan tekmovanja, se plača dodatnih 10,00 EUR.
Entry Fee za udeležence :



Entry fee za enovprego : € 120,00 (vključeno 1x boks, prvi nastilj, štartnina)
Entry fee za dvovprege : € 210,00 (vključeno 3x boks, prvi nastilj, štartnina)

Število konj na tekmovalca.




1 konj za enovprege
2 do 3 konji za dvovprege
Konjarji: 1 konjar po vozniku enovprege ali dvovprege
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Rezervacija boksov
Zadnji rok za rezervacije boksov je PONEDELJEK, 20. 8. 2018. Bokse se rezervira na e-mail
peter.slavic@lipica.org, telefon za dodatne informacije: +386 5 7391 715.
Bokse je potrebno rezervirati in jih plačati preko TRR pri Banki Slovenije UJP Koper (IBAN: SI 56 0110 0603 0234
147, SWIFT koda: BSLJSI2X).
Naprošamo vas, da bančno potrdilo o vplačilu z vašim točnim naslovom pošljete na e‐ mail: peter.slavic@lipica.org.
V ceno je vključen prvi nastilj. V primeru, da prijavljen konj ne pride na tekmovanje iz neopravičljivih razlogov, je
pa bil boks rezerviran, se tekmovalcu odsotnost zaračuna v višini 110 €.
Cene:
Pavšalni znesek za boks po konju (trening konj)

€ 110,00

Cena materialnega boksa

€ 90,00

Cena za pakirano balo žagovine

€ 10,00

Cena za seno (20 kg)

€ 8,00

Električni priključek - po predhodni rezervaciji

€ 50,00

Cene vključujejo DDV.
Boksi so na voljo od petka, 24. 8. 2018, od 10.00 ure dalje. Naprošamo vas, da sporočite približen čas prihoda.
Boni za žaganje in seno se kupijo v turnirski pisarni.
Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe, ki bi nastale na konjih ali prevoznih sredstvih.

Tekmovanje
Kat. A-1 (enovprege)
FEI-1*B (maratonski
vozovi 125 cm,
neformalna obleka,
obvezna kapa in bič)
Častne nagrade

Kat. A-2 (dvovprege)
FEI-1*B (maratonski vozovi
125 cm, neformalna obleka,
obvezna kapa in bič)

Kat. L-2 (dvovprege)
FEI-2*B (voz in oprema po
FEI)

Častne nagrade

Častne nagrade

Faza A: 4-6 km; 14 km/h
Faza B: 4-5 km; 13 km/h;
4-5 ovir (A-F)
Častne nagrade

Faza A: 4-6 km; 14 km/h
Faza B: 4-5 km; 13 km/h; 45 ovir (A-F)
Častne nagrade

Faza A: 4-6 km; 15 km/h Faza
B: 6-7 km; 14 km/h; 4- 5 ovir
(A-F)
Častne nagrade

Nagrade stožci

Člen: 976.1 Hitrost 230
m/min; širina 1,50 m
(maratonski vozovi)
Častne nagrade

Člen: 976.1 Hitrost 230
m/min; širina 1,60 m
(maratonski vozovi)
Častne nagrade

Člen: 976.1 Hitrost: 250
m/min; širina: 1,70 m
(dresurni vozovi)
Častne nagrade

SKUPNO

Častne nagrade

Častne nagrade

Častne nagrade

DRESURA

Nagrade dresura
MARATON

Nagrade maraton
STOŽCI

Nagrade za Državno prvenstvo skupno:
Medalje KZS+ rozeta

Medalje KZS+ rozeti

Medalje KZS+ rozeti
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Okvirni urnik
Petek, 24. 8. 2018
Prihod tekmovalcev od 10.00 ure dalje
Ogled maratonske proge ob cca 18.00 uri
Sobota, 25. 8. 2018
Dresura od 9.00 do 14.00 ure
Ogled stožcev od 15.30 do 16.30 ure
Stožci 16.40 do 18.00 ure
nedelja, 26. 8. 2018
Maraton od 10.30 do 14.00 ure.
Podelitev nagrad po končanem tekmovanju.

Splošne informacije
Organizator si pridržuje pravice do spremembe urnika glede na končno število prijavljenih tekmovalcev v posamezni
nalogi. Točen urnik bo objavljen na štartnih listah.
Pred odhodom iz Lipice poravnate vse vaše obveznosti do organizatorja tekmovanja v turnirski pisarni in takrat
prejmete nazaj tudi FEI potne liste oz. ID-je konj.

Zavarovanje
Vsi lastniki in športniki so osebno odgovorni za škodo, ki jo povzročijo sami, njihovi zaposleni ali njihovi predstavniki
ali njihovi konji proti tretji osebi. Zato se zelo priporoča, da sklenejo zavarovanje proti tretji osebi , ki zagotavlja
popolno kritje škode nastale na konjeniških prireditvah doma in v tujini. Vsi lastniki in športniki udeleženci konjeniške
prireditve morajo ob prihodu predložit kopijo veljavne zavarovalne police.

Ostala določila
1. Konji morajo imeti veljavne FEI potne liste ali veljavne ID-je:


IAK - Coggins test, ki ne sme biti starejši od enega leta,



datum zadnje vakcinacije proti konjski influenci (ime in serijska št. cepiva), ki mora biti opravljeno največ 6
mesecev (+21 dni) pred prihodom v Lipico v skladu s pravili FEI.

Veterinarske dokumente oddate ob prihodu varnostni službi ali veterinarju ob vhodu v turnirske hleve Kobilarne
Lipica. Dokumente konj vam organizator vrne v turnirski pisarni, ko boste poravnali vse stroške v zvezi s
turnirjem.
2. Parkiranje vseh vozil je dovoljeno le na označenem prostoru ob turnirskem hlevu. Vožnja z motornimi vozili po
kobilarni je strogo prepovedana.
S športnimi pozdravi!

Kobilarna Lipica

Kobilarna Lipica

Predsednik OO

Vodja tekmovanja AADT 2018

Lorela Dobrinja

Klemen Turk

