Finale Pokala Slovenije v vožnji vpreg 2019
Status: CAN-2*
Kategorije: enovprege A-1 / dvovprege A-2 / dvovprege L-2
Datum: 19. 05. 2019
Organizator:
Konjerejsko društvo Celje
Kraj:
Povir; GPS koordinate: N45.705559 E13.936759
6210 Sežana
Veterinarski pogoji:
Vsi konji morajo imeti veljavne FEI potne liste ali ID 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.
(+ 21 dni).
Urnik:
dresura
stožci

sobota
sobota

26.10.2019
26.10.2019

10.00 h
1,5h po končani dresuri

Tekmovalni prostor:
Tekma: 100x50 m; trava; ogrevanje: 80x40 m trava
Prijave:
Rok prijav je do srede, 23.10.2019 preko spletne strani KZS ali na: vprege.slo@gmail.com
(obvezno je treba navesti registrsko številko voznika in konja, ki se vodi pri KZS). Tuje
tekmovalce prijavi njihova nacionalna zveza na: kzs@konj-zveza.si.
Startnine: jih ni.
Zavarovanje: vsi lastniki in športniki so osebno odgovorni za škodo, ki jo povzročijo sami,
ali njihovi zaposleni ali njihovi predstavniki ali njihovi konji proti tretji osebi. Zato se strogo
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 posedovati ažurirano zavarovalno polico.
Tekmovanja:
Kat. A-1
(enovprege
dresura dresurna naloga
FEI1*B (stara
oznaka FEI-1)

Kat. A-2
(dvovprege)
dresurna naloga
FEI1*B (stara
oznaka FEI-1)

Kat. L-2
(dvovprege)
dresurna naloga
FEI2*B (stara
oznaka FEI-11)
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stožci

V dovoljenem
času; hitrost 200
m/min; širina:
150 cm

V dovoljenem
času; hitrost 200
m/min; širina:
160 cm

V dovoljenem
času; hitrost 250
m/min; širina:
170 cm

Oprema:
V tekmovanjih A (dresura) in C (stožci) je predpisana naslednja oprema:
Voznik
Sovoznik
Konji
Voz
Kategorija L
Po FEI
Po FEI
Po FEI
Po pravilniku FEI
pravilniku
pravilniku
pravilniku
Kategorija A
Pokrivalo in
Pokrivalo
Za stožce (C) Širina koloteka zadaj min.
bič (juniorji
(juniorji
dovoljeni
125 cm (maratonski voz)
zaščitna
zaščitna
ščitniki
čelada;
čelada;
zaščitni
zaščitni
telovnik do
telovnik do
18 let)
18 let)

Nagrade:
Častne nagrade (pokali in rozete) za prve tri tekmovalce v skupni razvrstitvi.

Dodatne informacije:
Bojan Polšak +386 40 228 558
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