VABILO
Športno društvo Titani Ljubljana vas pod okriljem Konjeniške zveze Slovenija vabi, da se udeležite
tekmovanja za finale Pokala Slovenije v dresurnem jahanju 2019. Tekmovanje bo potekalo 5. in 6.
oktobra 2019 na Hipodromu Stožice na osrednjem zunanjem jahališču (tekmovalni prostor 20x60x in
ogrevalni prostor 20x60, kremenčev pesek).
Program in urnik tekmovanja bo objavljen v četrtek, 3. oktobra, razpisane pa so naslednje naloge:
Sobota, 5. oktober 2019, pričetek ob 8:30 uri
Vse tekme so odprte, razen tekem za 4,5, 6 in 7 letne konje, ki so samo za konje te starostne
skupine.












A17_13 štiriletni konji
L7_13 petletni konji
M8_13 šestletni konji
S4_18 sedemletni konji
E1_18
A16_18 – Pokal Slovenije za otroke
L6_18 – Pokal Slovenije za mladince
LM2_18 – Pokal Slovenije za mladince, mlade jahače in člane
M2_18 - Pokal Slovenije za mladince, mlade jahače in člane
LM2_18 – Pokal Slovenije za mlade jahače in člane
S2_18 – Pokal Slovenije za mlade jahače in člane

Nedelja, 6. oktober 2019, pričetek ob 8:30
Vse tekme so odprte, razen tekem za 4, 5 in 6 letne konje, ki so samo za konje te starostne skupine.











A17_13 štiriletni konji
L7_13 petletni konji
M8_13 šestletni konji
S4_18 sedemletni konji
E1_18
L2_18
kur L_18, prosti program z glasbo
kur LM_18; prosti program z glasbo
kur M_18; prosti program z glasbo
kur S_18; prosti program z glasbo
Športno društvo Titani Ljubljana, Tesovnikova 50 d, 1000 Ljubljana
titaniljubljana@gmail.com; 041 230 802
matična številka: 2051656000, davčna številka: 45887799
IBAN SI56 2420 3905 5818 417, Raiffeisen banka d.d.

Tekmovalci se v konkurenci za Pokal Slovenije razvrščajo v skladu s tabelo, objavljeno na spletni strani KZS:
http://www.konj-zveza.org/assets/2019/dresura/propozicije-za-tekmovanja-v-dresurnem-jahanju-za-leto2019_1.pdf
Konja, starosti 4, 5 ali 6 let, ki je registriran pri KZS lahko jaha tekmovalec s tujo licenco in osvoji naslov državnega
prvaka, če zmaga. Naslov prvaka gre na prvenstvu za mlade konje zmagovalnemu konju. Podelitvi za 4, 5 in 6 letne
konje bosta dve, v kolikor se bodo prijavili tudi tuji tekmovalci s tujimi konji; ena podelitev za tekmovanje in druga
za DP.

Natančen razpored posameznih tekem in vrstni red nastopajočih v soboto in nedeljo bo objavljen na
spletni strani KZS po žrebanju v četrtek, 4. oktobra 2019 po 12:00. Vrstni red nastopajočih v nedeljo
bo objavljen po zaključenem tekmovanju v soboto. Startnina je za vsako tekmo enotna 20€.
Prijave in odjave na tekmovanje potekajo preko spletne strani KZS do 3. Ooktobra 2019 do 24.00.
ure!
Tekmovalci morajo imeti ustrezno tekmovalno licenco, konji morajo biti registrirani na KZS.
Vsi konji morajo imeti veljavne FEI potne liste ali ID-je iz katerih je razvidno:
-redno cepljenje proti konjskemu kužnemu kašlju, ki ne sme biti starejše od 6 mesecev
-preiskavo na IAK, ki ne sme biti starejši od enega leta
Vse udeležence obveščamo, da brez potnih listov oz. ID ne bomo dovolili vstopa na tekmovalni
prostor (potne liste oz. ID oddajte osebju ob prihodu na tekmovališče).
Organizator zagotovi častne nagrade, pokale, rozete ter praktične nagrade za odprte tekme, medalje
in rozete za plasirane tekmovalce na finalu Pokala Slovenije 2019 zagotovi KZS.
Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost. Organizator ne odgovarja za poškodbe tekmovalcev,
konj, prevoznih sredstev in opreme.
Tekmovanje se odvija po propozicijah KZS za dresurno jahanje in po propozicijah KZS za finale Pokala
za dresurno jahanje za leto 2019.
Na voljo bodo boksi za konje, cena boksa z nastiljem za čas od petka, 5. do nedelje 7. oktobra znaša
100€.
Rezervacije boksov najkasneje do četrtka, 26. septembra 2019 na e-naslov
titaniljubljana@gmail.com ali 041 230 802, Mateja.
Vse informacije v zvezi s tekmovanjem na zgornjem naslovu ali telefonski številki.
Tekmovalcem želimo obilo športnih uspehov in užitkov. Vljudno vabljeni!
Športni pozdrav!

Program sofinancira

