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VABILO 

 
Športno društvo Titani Ljubljana vas pod okriljem Konjeniške zveze Slovenije vabi, da se udeležite 
tekmovanja CDNA za Pokal Slovenije v dresurnem jahanju 2021 v soboto, 14.avgusta 2021. Dan pred 
tem, v petek vas vabimo na ogrevalno CDNC tekmovanje. Tekmovanji bosta potekali na Hipodromu 
Stožice na osrednjem zunanjem jahališču (tekmovalni prostor 20x60 oz. v petek 20x40 in ogrevalni 
prostor 20x60, kremenčev pesek). 
 
Sodniški zbor v petek: ga. Staša Kosler, ga. Suzana Hribar in g. Vital Trdan 
sodniški zbor v soboto: ga. Dora Markun, ga. Staša Kosler, ga. Rebeka Grabar, ga. Tina Žargi Tomc in 
ga. Alja Videtič Paska 
Obdelava podatkov: ga. Marjeta Kamenšek 
Uradni veterinar: g. Goran Čalič dr. vet 
Vodja tekmovanja: ga. Mateja Aleš 
 
Program in urnik tekmovanja bo objavljen v četrtek, 12. avgusta, razpisane pa so naslednje naloge: 
 
Petek, 13. avgust, predviden pričetek ob 15.00 uri 
 

 E2_18 odprta tekma (skupne ocene) 
 E3_18 odprta tekma (skupne ocene) 
 A10_18 odprta tekma (skupne ocene) 
 A11_18 odprta tekma (skupne ocene) 
 L9_18 odprta tekma (skupne ocene) 
 LM7_18 odprta tekma (skupne ocene) 

 
Sobota, 14. avgust, predviden pričetek ob 8:00 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 štiri letni konji  
 L7_13 pet letni konji  
 M8_13 šest letni konji 
 S4_21 sedemletni konji 
 E5_20 Odprta tekma 
 A3_20 Odprta tekma in Pokal Slovenije za otroke 
 L2_20 Odprta tekma in Pokal Slovenije za otroke, mladince in amaterje  
 M3_21 Odprta tekma in Pokal Slovenije za otroke, mladince in amaterje 
 A16_20 Odprta tekma  
 L6_20 Odprta tekma  
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 LM2_21 Pokal Slovenije za mladince, mlade jahače in amaterje 
 M2_21 Odprta tekma 
 S2_21 Pokal Slovenije za mlade jahače in člane 
 I1_21 Odprta tekma 

 
 

Tekmovalci se v konkurenci za Pokal Slovenije razvrščajo v skladu s tabelo, objavljeno na spletni strani KZS:  

Natančen razpored posameznih tekem in vrstni red nastopajočih v petek in soboto in bo objavljen na spletni 
strani KZS po žrebanju v četrtek, 2021 po 12:00 uri. Startnina za CDNC je 15€, za tekmo CDNA je enotna 25€.  
 

Prijave in odjave na tekmovanje potekajo preko spletne strani KZS do torka 10. avgusta 2021 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). 
 
Prav tako vas vljudno prosimo, da glede preprečevanja širjenja virusa Covid19 strogo upoštevate navodila s 
strani NIJZ in organizatorja.   
 
Dostop do jahališča je možen po južni strani Hipodroma, mimo Derby bara, za gozdičkom pred nadvozom na 
levo, ob tabli  »tekmovalci«  ponovno levo po makedamski poti do označenega parkirišča.  
 
Organizator zagotovi častne nagrade, pokale in rozete ter praktične nagrade za vse tekme. 
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 in Pokala za dresurno 
jahanje za leto 2021.  
Vse informacije v zvezi s tekmovanjem na telefonski številki 041 230 802, Mateja  

 
Tekmovalcem želimo obilo športnih uspehov in užitkov.  

Vljudno vabljeni! 
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