KONJENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE – FEDERATION EQUESTRE SLOVENIE
Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana, Slovenija
Strokovni svet za vzdržljivostno jahanje – endurance
_______________________________________________________________________________________

PROGRAM 1. Pokalne tekme Slovenije
TEKMOVANJE: Pokalna tekma
ORGANIZATOR: KK KRKA- Grm Novo mesto v sodelovanju s KG društvo
Kranški
KATEGORIJA: klubska, CEN A in CEN B
KRAJ: Grm, Novo mesto
DATUM: 12.5.2019
SPLOŠNA PRAVILA:
To tekmovanje je organizirano v skladu s:


FEI pravilnikom za vzdržljivostno jahanje



Splošnim pravilnikom KZS



Pravilnikom za vzdržljivostno jahanje – endurance

FEI KODEKS OBNAŠANJA ZA DOBROBIT KONJA
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.

PROGRAM TEKME:
Klubska kategorija: 1x 20km
CEN A: Hitrostna kategorija 40 km (2x20km)
CEN B: Hitrostna kategorija 80km (4x20km)
Nedelja, 12.5.2019
Prihod konj, prijave in veterinarski pregledi konj (prijava in veterinarski pregled
konja morata biti opravljena do sestanka s tekmovalci za kategorijo v kateri
tekmovalec tekmuje).
6:00 prisotnost uradnih oseb
7:00 pričetek veterinarskih pregledov za kategorijo CEN B, nato za kategorijo
CEN A in po zaključku pričetek pregledov za klubsko kategorijo. Pred štartom
sestanek s tekmovalci.
8:00 start CEN B (skupinski štart)
8:30 start CEN A (skupinski štart)
9:30 start klubske kategorije

Prijave in startnine
Na tekmo se lahko prijavijo tekmovalci ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
Jahač:


mora biti starejši od 14 let



mora biti član društva ali kluba, ki je registriran pri KZS



mora imeti opravljen izpit Jahač 2



mora imeti pridobljeno tekmovalno licenco za endurance – za CEN A in
CEN B kategorije (za klubsko ne veljajo ta pravila)

Konj:


mora biti star najmanj 5 let



mora biti registriran pri KZS (ne velja za klubsko kategorijo)



mora imeti urejen identifikacijski dokument



mora imeti opravljen test na IAK, ne starejši od enega leta



kobila ne sme biti breja več kot 4 mesece, oziroma mora od žrebitve preteči
več kot 9 mesecev

Na tekmo se lahko prijavite tako da:


izpolnite ON LINE prijavnico na spletni strani KZS (registrirani tekmovalci)



natisnete in izpolnite prijavnico, ki jo nato pošljete po elektronski pošti na
naslov endurance.slovenija@gmail.com.

Prijave do petka 10.5.2019 (do 12.ure).
Posebna opozorila:


upoštevajte varnostne zahteve za opremo jahačev (čelada, obuvala) in konj



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
Klubska kategorija: (20 km) 20,00 EUR
Hitrostna kategorija CEN A: (40 km) 30,00 EUR
Hitrostna kategorija CEN B: (80 km) 50,00 EUR
Nagrade
V skladu s Pravilnikom za distančno jahanje 2019.
Best condition - za najbolje pripravljenega konja v hitrostni kategoriji – pokal
Proga
Klubska kategorija: 20km- 1 krog po 20km
CEN A Hitrostna kategorija – 40 km - 2 kroga po 20 km
CEN B Hitrostna kategorija – 80 km - 4 krogi po 20 km
Sodniški zbor
Sodniška komisija:


Antonio Zaia (glavni sodnik- FEI sodnik, tehnični delegat)



Davis Davide Gobbo (tehnični delegat, steward FEI)

Uradne osebe na tekmi
Veterinarji : Goran Čalič, dr. vet. med (FEI veterinar), Tatjana Štampek
dr.vet.med
Ekipa za prvo pomoč : zagotovi organizator.
Dežurni kovač: Marjan Štampek
Nadzor na progi: zagotovi organizator.

Organizator: KK Krka- Grm Novo mesto, Sevno 13, 8000 Novo mesto;
Konjeniško galopsko društvo Kranški, Brezova Reber pri Dvoru 8, 8361 Dvor;
Kontaktna oseba: David Hočevar, GSM: 031 400 329; e-mail:
dado.hocevar@gmail.com ali Helena Okorn, GSM: 041/ 575 493; e-mail:
helenaokorn2@gmail.com.
Možnost postavitve padoka ali najem boxa. Nočitev v bližini. (kontakt Helena
Okorn)
Za morebitne napake se opravičujemo in jih sporočite na
endurance.slovenija@gmail.com.

