
Konjeniški Klub Urh Bauman
in LarisalUllaLa d.o.o.

Vabita na tekmovanje v preskakovanju zaprek kat. CSN**,
ki bo potekalov petek, soboto in nedeljo 06.- 08.05/2022

na jahališču Konjeniškega kluba Urh Bauman, Dogoše, Maribor. 

Program PETEK 06.05/2022 s pričetkom ob 8.00 uri:

Tekma

1. 

2.

3.

4. 

5.

6.

7.

8. 

Kategorija

E1

E2

A1

A1/A2

A2

A2/L

L

L/MA

15 eur

15 eur

15 eur

15 eur

15 eur

 

15 eur 

15 eur

20 eur

Višina 

60 cm, 238.1.1. v dovoljenem času

80 cm, STIL, stilna tekma 

100 cm, 238.1.1. v dovoljenem času

Skupen ogled za 1. 2. in 3. tekmo

105 cm, 238.2.1 tekma na čas

110 cm, 238.2.1, tekma na čas  

Skupen ogled za 4. in 5. tekmo

115 cm - 274.2.5, v dveh fazah 

120 cm - 274.2.5, v dveh fazah

Skupen ogled za 6. in 7. tekmo

125 cm, 238.2.1., tekma na čas  

Vsi tekmovalci brez kazenskih točk dobijo rozete.

Vsi tekmovalci z oceno 6.0 ali več  dobijo rozeto.

Vsi tekmovalci brez kazenskih točk dobijo rozete.

Pokal za prvo mesto, rozete (do največ 6. mesta)
za ostale tekmovalce.

Pokal za prvo mesto, rozete (do največ 6. mesta)
za ostale tekmovalce.

Pokal za prvo mesto, rozete (do največ 6. mesta)
za ostale tekmovalce.

Pokal za prvo mesto, rozete (do največ 6. mesta)
za ostale tekmovalce.

Pokal za prvo mesto, rozete (do največ 6. mesta)
za ostale tekmovalce.

Program SOBOTA 07.05/2022 s pričetkom ob 8.00 uri:

Tekma

9. 

10.

11.

12. 

13.

14.

15.

16.

Kategorija

E1

E2

A1

A1/A2

A2

A2/L

L/MA

MB

15 eur

15 eur

15 eur

15 eur

15 eur

15 eur

20 eur

25 eur

Višina 

60 cm, 238.1.1. v dovoljenem času

80 cm, 238.1.1. v dovoljenem času

Skupen ogled za 9. in 10. tekmo 

100 cm, 238.1.1 v dovoljenem času

105 cm, 238.2.2. klasični baraž,
tempo 350 m/min POKAL SLOVENIJE
ZA MLAJŠE MLADINCE ostali
tekmovalci 238.2.1 na čas

Skupen ogled za 11. in 12. tekmo

110 cm, 238.2.1, tekma na čas  

115 cm - 238.2.1., tekma na čas

Skupen ogled za 13. in 14. tekmo

125 cm, 238.2.1., tekma na čas

135 cm - 238.2.2., klasični baraž,
POKAL SLOVENIJE U25
in odprta tekma

Vsi tekmovalci brez kazenskih točk dobijo rozete.

Vsi tekmovalci brez kazenskih točk dobijo rozete.

Vsi tekmovalci brez kazenskih točk dobijo rozete. 

Pokal za prvo mesto, rozete (do največ 6. mesta)
za ostale tekmovalce. Pokal za prvo mesto,
rozete za najboljše 3 tekmovalce v Pokalu.

Pokal za prvo mesto, rozete (do največ 6. mesta)
za ostale tekmovalce. 

Pokal za prvo mesto, rozete (do največ 6. mesta)
za ostale tekmovalce.

Pokal za prvo mesto, rozete (do največ 6. mesta)
za ostale tekmovalce.

Pokal za prvo mesto, rozete (do največ 6. mesta)
za ostale tekmovalce. Pokal za prvo mesto,
rozete za najboljše 3 tekmovalce v Pokalu.
Denarni sklad 900 (300, 240, 180, 120, 60 EUR).

SPONZORJI:



•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Turnir se odvija po pravilih KZS in pravilniku FEI za preskakovanje ovir.
Nagrade, prijavnine in štartnine bodo v skladu s Propozicijami KZS za tekmovalno 
leto 2022, ki so na voljo na https://www.konj-zveza.org. 
Prijavnina se plača ob plačilu štartnin. Prijavnina zanaša 15 EUR na konja na turnir, ki se 
plačujejo sproti na tekmovalni dan oz. najkasneje po zadnji tekmi turnirja v nedeljo.
Izplačilo nagrad tekmovalcem in sodniških taks je v skladu z zakonom o dohodnini, 
zato morajo vsi predložiti organizatorju svojo davčno številko in številko računa na 
katerega se izvrši izplačilo. Nagrade so v bruto zmeskih od katerih se odvaja 25% 
dohodnine in se izplačujejo izključno na transakcijski račun.
Rok prijav: Torek, 3.Maj do 24.00 ure.
Rok preprijav in odjav: dan pred tekmovanjem do 18. ure.
Lokacija tekmovanja: KK Urh Bauman, Dogoše, 2000 Maribor 
Ogrevalni prostor: jahališče na prostem, mivka dim.: 150 x 40 m
Parkurni prostor na prostem, mivka, dim.: 90x 64 m
Postavljač parkurja: Magdolna Erdélyi
Vsi konji morajo imeti veljavne FEI potne liste ali ID-je iz katerih je razvidno:  
1) Redno cepljenje proti konjski influenci, ki ne sme biti starejše od 6 mesecev.
2) IAK – Coggins test, ki ne sme biti starejši od enega leta. 
3) Priporočeno je cepljenje proti EHV-1 virusu.
Udeležencem, ki za svoje konje ne bodo imeli veljavnih potnih listov oz.
ID dokumentov vstop na tekmovalni prostor ne bo dovoljen. Dokumenti se
morajo predati osebju ob prihodu na prizorišče in se vračajo ob plačilu štartnin. 
Vsi tekmovalci in udeleženci prireditve tekmujejo na lastno odgovornost. 
Organizator ne odgovarja za poškodbe tekmovalcev, konj, prevoznih sredstev in opreme.

POGOJI UDELEŽBE:

Vse dodatne informacije: Urh Bauman 041 650 382 
Lep pozdrav in vabljeni! 

Predsednik KKUB

Program NEDELJA 08.05/2022 s pričetkom ob 8.00 uri:

Tekma

17. 

18.

19.

20.

21.

22. 

23.

24.

Kategorija

E2

A0

A1

A2

A2/L

L

L/MA

S*

15 eur

15 eur

15 eur

15 eur

15 eur

15 eur

20 eur

25 eur

Višina 

80 cm, 238.1.1. v dovoljenem času

90 cm, 238.1.1. v dovoljenem času
POKAL OTROCI in odprta tekma

100 cm, 238.1.1.v dovoljenem času

Skupen ogled za 17., 18. in 19. tekmo 

110 cm, 238.2.1. tekma na čas

115 cm, 238.2.1. tekma na čas

Skupen ogled za 20. in 21. tekmo

120 cm, 238.2.1.,  tekma na čas,
AMATERSKI POKAL in odprta tekma

125 cm, 238.2.2., klasični baraž
POKAL SLOVENIJE ZA MLADINCE
in odprta tekma

140 cm, 238.2.2., klasični POKAL
SLOVENIJE ZA ČLANE in
odprta tekma

Vsi tekmovalci brez kazenskih točk dobijo rozete.

Vsi tekmovalci brez kazenskih točk dobijo rozete.
Rozete za tekmovalce v Pokalu brez kazenskih točk.

Vsi tekmovalci brez kazenskih točk dobijo rozete.

Pokal za prvo mesto, rozete (do največ 6. mesta)
za ostale tekmovalce.

Pokal za prvo mesto, rozete (do največ 6. mesta)
za ostale tekmovalce.

Pokal za prvo mesto, rozete (do največ 6. mesta)
za ostale tekmovalce. Pokal za prvo mesto, rozete
za najboljše 3 tekmovalce v Pokalu. Denarni sklad
za tekmovalce v pokalu: 250 EUR (120, 80, 50 EUR).

Pokal za prvo mesto, rozete (do največ 6. mesta)
za ostale tekmovalce. Pokal za prvo mesto,
rozete za najboljše 3 tekmovalce v Pokalu.

Pokal za prvo mesto, rozete (do največ 6. mesta)
za ostale tekmovalce. Pokal za prvo mesto, rozete
za najboljše 3 tekmovalce v Pokalu. Denarni sklad
1200 EUR (400, 320, 240, 160, 80 EUR). 

NASTANITEV KONJEV: 
Privezov ni, urejeno parkirišče za prikolice in kamione.
Montažni boksi- Rezervacije in predplačilo do petka 29.04.2022, po tem datumu 
rezervacija več nebo mogoča!
Cena: 130€ / turnir / konja
Rezervacija in plačila boksa do najkasneje 29.04.2022 na www.larisalullala.com
Rezervacije se prejemajo samo na spletni strani, telefonskih rezervacij in
rezervacij brez predplačil žal ne moremo upoštevati. 

Cena bale sena: 10 eur
Cena bale nastilja: 10 eur 

1)
2)

3)
4)

             HUSSE CUP
    Tekmovalci/Tekmovalke 
     z najboljšim rezultatom 
           v 4., 14. in 20. tekmi
  dobijo praktično nagrado.

        CALISTO M CUP
    Tekmovalci/Tekmovalke 
     z najboljšim rezultatom 
           v 5., 12. in 22. tekmi
  dobijo fotografsko nagrado.

  UNICORN BAR CUP
    Tekmovalci/Tekmovalke 
     z najboljšim rezultatom 
           v 8., 15. in 21. tekmi
      vabimo na kavo ali čaj.


