Državno prvenstvo tekmovanje v vožnji eno
in dvovpreg
ODPRTO TEKMOVANJE CAN 3*

LIPICA
SLOVENIJA
31. avgust do 1. september 2019

Kobilarna Lipica d.o.o.
Lipica 5
SI - 6210 Sežana
Tel.:++386 (0) 57391706
e-mail: events@lipica.org
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1. NAZIV TEKMOVANJA
Status: Državno prvenstvo in odprto tekmovanje
Enovprege
Dvovprege
Kraj: Lipica
Država: Slovenija
Datum: 31. 8. – 1. 9. 2019
2. ORGANIZATOR
Kobilarna Lipica d.o.o.
SI-6210 Sežana
Lipica 5
T: +386 5 7391 706
E: urška.bratkovic@lipica.org
3. ORGANIZACIJSKI ODBOR
Predsednica organizacijskega odbora:
Vodja tekmovanja:

direktorica Lorela Dobrinja
Urška Bratkovič

4. URADNO OSEBJE
Sodniški zbor :


predsednik:

Bojan Polšak



članica:

Anica Rojec



član:

Igor Ujčič Vrhovnik



članica:

Rebeka Grabar

Oblikovalec:

Mitja Mahorčič

Računalniška obdelava:

Bojan Polšak

Časomerstvo:

Srečko Štamulak

Veterinar prireditve:

Valentina Žalig

Kovač:

Marko Mršek

Zdravniška služba:

ZD Sežana
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5. VABILA
Člani KZ Slovenije, ki imajo registrirane tekmovalce vožnje pri KZS, tekmovalci Italije, Avstrije, Hrvaške,
Madžarske, Slovaške.
Število konj na tekmovalca
-1 konj za enovprege in
-2 do 3 konji za dvovprege
Konjarji: 1 konjar po vozniku enovprege ali dvovprege
Namestitev tekmovalcev
Hotel Maestoso in depandansa Lipica
Lipica 5 SI-6210 Sežana, Slovenija
T: 00386 57391 580
F : 00386 57 391 728
e- mail: hotel.maestoso@lipica.org
Prosimo da rezervacije za hotelske storitve pošljete na gornji naslov. Hotelske storitve se plačajo v
recepciji hotela Maestoso.
6.VETERINARSKI POGOJI
Vsi konji morajo imeti veljavne FEI potne liste ali IDE dokumente:
a) IAK – Coggins test, ne sme biti starejši od enega leta
b) konj mora biti cepljen proti influenci, datum cepljenja ne sme biti starejši od 6 mesecev, pod
pogojem, da so bila predhodna cepljenja pravilno opravljena in vpisana ( + 21 dni ).
7.PRIJAVE
Prijave na tekmovanje se vršijo preko KZS (tekmovalni sistem). Tekmovalci se lahko prijavijo
najkasneje do srede, 28. 8. 2019 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, 28. 8. 2019 do 24.00 ure.
Zadnji rok odjav je dan pred tekmovanjem do 21.00 ure.
Naknadne prijave (po 28.8.2019) 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.
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Entry Fee za udeležence :
 Entry fee za enovprego : € 120,00 ( vključeno 1x box, prvi nastilj, štartnina )
 Entry fee za dvovprege : € 210,00( vključeno 3x box, prvi nastilj, štartnina )
 Doplačilo za električni priključek : € 50,00
8. TEKMOVANJE IN NAGRADE :

DRESURA

Nagrade
dresura
MARATON

Nagrade
maraton
STOŽCI

Nagrade
stožci
SKUPNO

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)
Častne nagrade

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

Nadzorovano ogrevanje na
hipodromu

Nadzorovano ogrevanje na
hipodromu

Nadzorovano ogrevanje na
hipodromu

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

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

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

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

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

Častne nagrade
Častne nagrade
Medalje KZS + rozeta

Častne nagrade
Nagrade za Državno prvenstvo skupno:
Medalje KZS + rozeti

Častne nagrade

Častne nagrade
Medalje KZS + rozeti

Objekti za izvedbo tekmovanja - površine:
Kobilarna Lipica
Dresurna arena - hipodrom
Dolžina: 100 m Širina: 40 m
Dresurni ogrevalni prostor:
Dolžina: 60 m Širina: 20 m
Dolžina: 100 m Širina: 40 m
Spretnostna vožnja - hipodrom
Dolžina: 100 m Širina: 50 m
Spretnostna vožnja - ogrevalni prostor:
Dolžina : 100 m, Širina: 40 m
Maraton – posestvo Lipice
Namesto trase A je nadzorovano ogrevanje na hipodromu, maratonske ovire - tekmovanje bo
potekalo na 4-5 ovirah
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9. OKVIRNI URNIK
- Petek, 30. 8. 2019:
Prihod tekmovalcev od 10.00 ure dalje
Ogled maratonske proge ob cca 18.00 uri
- Sobota, 31. 8. 2019:
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, 1. 9. 2019:
Maraton od 12.00 do 15.30 ure.
10.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.
10.PRIHOD
Bokse je potrebno rezervirati pri organizatorju, rezervacije boksov pošljite na e-naslov:
peter.slavic@lipica.org in jih plačati preko TRR pri Delavski hranilnici d.d.: SI56 6100 0002 0835 656,
BIC: HDELSI22 do ponedeljka, 22. 8. 2019
Naprošamo vas, da bančno potrdilo o vplačilu z vašim točnim naslovom pošljete na e- mail:

andreja.licer@lipica.org.
Boksi bodo na razpolago od petka 30. 8. 2019 od 10.00 ure naprej.
Cena bale sena (20 Kg): € 8,00
Cena bale žaganja:
€ 10,00
Organizator si pridržuje pravice do spremembe urnika glede na končno število prijavljenih
tekmovalcev v posamezni kategoriji. 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.

Vodja tekmovanja:

Predsednica organizacijskega odbora:
Direktorica
Lorela Dobrinja

Urška Bratkovič
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