VABILO
Dne 15. in 16. junija 2019 vas vabimo na 2. pokalno tekmo Dresurnega Mastersa 2019 ter
tekmo za Pokal Slovenije, ki bo na osrednjem zunanjem jahališču Hipodroma Lipica.
Splošne informacije:
Tekmovanje in podelitve bodo potekale v skladu s propozicijami za tekmovanja v dresurnem
jahanju za leto 2019 in Pravilnikom FEI za dresurno jahanje za leto 2019.
Tekmovanje bo potekalo na tekmovalni areni na hipodromu v Lipici. Tekmovališče je peščeno z
mešanico umetnih vlaken dimenzije 20 x 60 m ter ogrevalni prostor dimenzij 20 x 60 m.
Tekmovanje bo potekalo v naslednjih kategorijah:
Sobota 15.6.2019
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

S4_18 (za 7 letne konje) – šteje za Masters
M8_13 (za 6 letne konje) – šteje za Masters
L7_13 (za 5 letne konje) – šteje za Masters
A17_13 (za 4 letne konje) – šteje za Masters
E1_18 Tekmovalci z licenco E
E1_18 Tekmovalci z licenco višjo od E
A16_18 Tekmovalci z licenco A – šteje za Pokal Slovenije in Masters
A16_18 Tekmovalci z višjo licenco kot A
L2_18 Odprto tekmovanje - šteje za Pokal Slovenije in Masters
LM4_18 Odprto
LM6_18 Odprto tekmovanje – šteje za Pokal Slovenije in Masters
M1_18 Odprto
M2_18 Odprto tekmovanje – šteje za Pokal Slovenije in Masters
S2_18 Odprto tekmovanje – šteje za Pokal Slovenije
I1_18 Odprto tekmovanje – šteje za Masters

Nedelja 16.6.2019
12. S4_18 (za 7 letne konje) – šteje za Masters
13. M8_13 (za 6 letne konje) – šteje za Masters
14. L7_13 (za 5 letne konje) – šteje za Masters
15. A17_13 (za 4 letne konje) – šteje za Masters
16. E1_18 Tekmovalci z licenco E
17. E1_18 Tekmovalci z licenco višjo od E
18. A1_18 Tekmovalci z licenco A – šteje za Pokal Slovenije in Masters
19. A1_18 Tekmovalci z višjo licenco kot A
20. L3_ 18 Odprto tekmovanje - šteje za Pokal Slovenije in Masters
21. LM4_18 Odprto tekmovanje
22. LM6_18 Odprto tekmovanje – šteje za Pokal Slovenije in Masters
23. M1_18 Odprto tekmovanje
24. M3_18 Odprto tekmovanje – šteje za Pokal Slovenije in Masters
25. S3_18 Odprto tekmovanje – šteje za Pokal Slovenije
26. I1_18
Odprto tekmovanje – šteje za Masters
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Po vsaki zaključeni kategoriji bo podelitev častnih nagrad.
Roki in urnik
Rok prijav je sreda, 12. 06. 2019 do 24.00.
Rok odjav je četrtek, 13.6.2019 do 12.00.
Organizator si pridržuje pravice do spremembe urnika glede na končno število
prijavljenih tekmovalcev v posamezni nalogi.
Natančen urnik tekmovanja bo objavljen do četrtka, 13.06.2019 do 24.00 ure.
Vse naknadne prijave* in odjave** bodo obračunane v skladu s propozicijami za leto 2019.
•
•

* dvojna štartnina 40 EUR
** naknadna odjava 60 EUR

Sodniki:
Dora Markun (predsednica),
Andrej Penko,
Rebeka Grabar,
Vital Trdan,
Staša Kosler in
Milan Đorđević (SRB).

Rezervacija boksov:
Zadnji rok za rezervacije boksov je torek, 11.06.2019.
Vse informacije in rezervacije boksov pri Petru Slaviču na peter.slavic@lipica.org in na 05 739
17 15.
Cene:
Pavšalni znesek za boks po konju (trening konj) € 80,00
Cena za pakirano balo žagovine € 10,00
Cena za seno (20 kg) € 8,00
Električni priključek -po predhodni rezervaciji € 50,00
Naprošamo vas, da bančno potrdilo o plačilu boksa z vašim točnim naslovom pošljete na email: andreja.licer@lipica.org do petka, 14. 06. 2019.
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Podatki za plačilo:
Kobilarna Lipica, Lipica5, SI-6210Sežana
ID za DDV: SI11587687
Matičn ašt.: 8331499000
IBAN: SI56-6100-0002-0835-656
SWIFTCODE: HDELSI22
Delavska Hranilnica d.d.

Štartnine in prijavnine
Štartnine (20 EUR/štart) in prijavnine za prijavljeno kategorijo na pokalu (opis spodaj)
tekmovalci do petka 14. 6. 2019 nakažejo na TRR Konjeniški klub Stožice Ljubljana:
SI56 6100 0001 7374 987 pri Delavski hranilnici d.d.
oziroma 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.
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.
Ostala določila:
Konji morajo imeti 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. V turnirski pisarni v Kobilarni Lipica dobite ostale
informacije. Dokumente konj vam organizator vrne v turnirski pisarni, ko boste poravnali
vse stroške v zvezi s turnirjem.
Parkiranje vseh vozil je dovoljeno le na označenem prostoru ob turnirskem hlevu. Vožnja z
motornimi vozili po kobilarni je strogo prepovedana.
Kontakti za tekmovanja: Staša Kosler 040 188 911 , Peter Krvina 051 419 343
Propozicije Dressage Masters Pokala 2019 so v nadaljevanju spodaj.
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Slovenija Masters pokal 2019
v disciplini dresurno jahanje
s skupnim nagradnim skladom 7.000 €
Tekme za Slovenija Masters pokal se izvajajo v okviru treh turnirjev:
o
o
o

4. in 5. maj 2019 v Lipici,
15. in 16. junij 2019 v Lipici (v organizaciji KK Stožice Ljubljana),
21. in 22. september 2019 v Lipici.

Masters Pokal 2019 poteka pod okriljem KK Stožice Ljubljana in Kobilarne Lipica ter v skladu s Pravili
FEI. Udeležijo se lahko vsi tekmovalci z ustrezno veljavno tekmovalno licenco registrirano pri svoji
konjeniški zvezi. Vabljeni bodo poleg tekmovalcev s slovenskim državljanstvom tudi tekmovalci iz
Avstrije, Italije, Hrvaške in Madžarske.
Tekmovanja za pokal potekajo v kategorijah A, L, LM, M, I in mladi konji. Dresurne naloge so uradne
naloge, dostopne na spletnih straneh KZS (v aktualnih izdajah) in bodo za vsako kvalifikacijsko tekmo
določene v vabilu organizatorja 30 dni pred tekmo.
Štartnina se plača na račun organizatorja vsake posamezne tekme ali na dan tekme na blagajni.
Prijavnina za Masters pokal 2019:
Kategorija A in 4 letni konji
Kategorija L
Kategorija LM
Kategorija M
Kategorija I
Kategorije mladi konji 5, 6 in 7 letniki

€ 25,00
€ 30,00
€ 35,00
€ 40,00
€ 50,00
€ 35,00

Prijavnina se plača samo enkrat za izbrano kategorijo in sicer na prvi tekmi (določen par jahač/konj
in kategorija) za udeležbo v celotnem Masters pokalu 2019.
Jahač mora ob prijavi/plačilu navesti konja s katerim se bo potegoval za nagrade v posamezni
kategoriji. Tekmovalci lahko z istim konjem tekmujejo le v eni kategoriji.
Par jahač/konj, ki je že tekmoval v določeni kategoriji, lahko tekmuje v doseženi kategoriji ali eno
nižje.
Za uvrstitev na Pokalu se lahko jahač poteguje največ v 2 izbranih kategorijah z dvema različnima
konjema.
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Jahači lahko na tekmah jahajo z več konji v isti kategoriji, vendar za končni rezultat Pokala šteje le
tisti par, ki ga je jahač prijavil pred pričetkom Pokala in zanj plačal prijavnino.
Tabela za točkovanje uvrstitev v vseh kategorijah:
mesto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

točke
25
20
16
13
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Po zadnjem tekmovanju se podelijo skupne nagrade najboljšim tekmovalcem za pokal, po naslednjem
ključu:
kategorija
4 letni konji
A
L
LM
M
I
5 letni konji
6 letni konji
7 letni konji
SKUPAJ

1.mesto
Praktična
nagrada
Praktična
nagrada
250 EUR
350 EUR
600 EUR
800 EUR
500 EUR
500 EUR
500 EUR
3.500 EUR

2.mesto
Praktična
nagrada
Praktična
nagrada
150 EUR
250 EUR
350 EUR
500 EUR
350 EUR
350 EUR
350 EUR
2.300 EUR

3.mesto
Praktična
nagrada
Praktična
nagrada
100 EUR
100 EUR
250 EUR
300 EUR
150 EUR
150 EUR
150 EUR
1.200 EUR

Skupaj

500 EUR
700 EUR
1.200 EUR
1.600 EUR
1.000 EUR
1.000 EUR
1.000 EUR
7.000 EUR

Upravičenci do končne nagrade so najboljši trije tekmovalci, pod pogojem, da so nastopili na vsaj
dveh tekmovalnih dneh za Slovenija Masters pokal in na finalu Masters pokala (oba dni). V primeru
enakega končnega seštevka točk odloča boljši rezultat finala.
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Stožice 28, 1000 Ljubljana

Vse nagrade so v bruto vrednosti in se od njihove višine odštejejo ustrezne dajatve.
Praktične in častne nagrade za posamezno tekmo izplačuje organizator turnirja, končno nagrado za najboljše tri
tekmovalce pa izplača Kobilarna Lipica, v roku 30 dni po končani zadnji tekmi na transakcijski račun tekmovalca.
Podelitev nagrad za Masters Slovenija v dresurnem jahanju 2019 se izvede 22.9.2019 po končani tekmi
posamezne kategorije.

Konjeniški klub Stožice Ljubljana, Stožice 28, 1000 Ljubljana, D.Š. 25943308; email: kkstozicelj@gmail.com

