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VABILO 

 

V nedeljo, 25. septembra 2022 vas vabimo na tekmovanje za Pokal Slovenije, ki bo potekalo 

na hipodromu Stožice v Ljubljani, na osrednjem zunanjem jahališču (tekmovalni prostor 20x60, 

ogrevanje na glavnem jahališču) ali pa v pokriti jahalnici CKD Matej (v tem primeru bo ogrevanje 

na zgornjem jahališču 20x60m ali v šotoru).  

Tekmovanje se bo pričelo predvidoma ob 8.30 uri.  

Tekmovanje se odvija po propozicijah KZS za dresurno jahanje.  

 

Sodniški zbor sestavljajo: Dora Markun, Staša Kosler, Alja Videtič Paska, Vital Trdan, Suzana 

Hribar in Leda Selan (predsednica). 

 

Program in urnik tekmovanja bo objavljen v četrtek, 22.septembra, razpisane pa so naslednje 

naloge: 

Vse tekme so odprte, razen tekem za 4, 5, 6 in 7 letne konje, ki so samo za konje te 
starostne skupine.  

� A17_22 štiri letni konji  
� L7_22 pet letni konji  
� M8_22 šest letni konji  
� S4_22 sedemletni konji  
� I1_22 Odprta tekma  
� S2_22 Pokal Slovenije za mlade jahače in člane  
� M2_22 odprta tekma in Pokal Slovenije za otroke, mladince in amaterje  
� LM2_22 odprta tekma in Pokal Slovenije za mladince, mlade jahače in amaterje  
� L1_22 odprta tekma in Pokal Slovenije za otroke, mladince in amaterje  
� A16_22 odprta tekma  
� E1_22 odprta tekma  
� E5_22 odprta tekma  
� A5_22 odprta tekma in Pokal Slovenije za otroke  

 

Po vsaki zaključeni kategoriji bo podelitev častnih nagrad. 

Tekmovalci se v konkurenci za Pokal Slovenije razvrščajo v skladu s tabelo, objavljeno na 

spletni strani KZS.  
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Štartnina za tekmo CDNA je enotna 25€ in se poravna do četrtka, 22.9.2022 na TRR Konjeniški 

klub Stožice Ljubljana: SI56 6100 0001 7374 987 pri Delavski hranilnici d.d. oziroma na dan 

tekmovanja na blagajni. V rubriko namen nakazila prosim navedite ime tekmovalca in 

konja. Račun bodo plačniki prejeli po tekmovanju, po poravnanih obveznostih, skupaj z FEI 

potnim listom oz. ID-jem konja.  

 

Prijave in odjave na tekmovanje potekajo preko spletne strani KZS do torka, 20.9.2022 do 

24.00. ure!  

*Vse naknadne prijave* in odjave bodo obračunane v skladu s propozicijami za leto 2022. 

 

Tekmovalci morajo imeti ustrezno tekmovalno licenco, konji morajo biti registrirani na KZS.  

Vsi konji morajo imeti veljavne FEI potne liste ali ID-je (brez njih vstop na tekmovalni prostor 

ni možen) iz katerih je razvidno:  

- redno cepljenje proti konjskemu kužnemu kašlju, ki ne sme biti starejše od 6 mesecev, 

- preiskava na IAK, ki ne sme biti starejša od enega leta. 

 

Dostop do jahališča je možen po južni strani Hipodroma, mimo Derby bara, za gozdičkom pred 

nadvozom na levo, ob tabli »tekmovalci« ponovno levo po makadamski poti do označenega 

parkirišča.  

Pred tekmovanjem obvezno preverite ure začetka vaše kategorije.  

Organizator  si  pridržuje  pravice  do  spremembe  urnika  glede  na  končno  število  prijavljenih  

tekmovalcev. Natančen urnik tekmovanja bo objavljen do četrtka, 22.9.2022 do 24.00 ure. 

Kontakt za morebitne informacije: Staša Kosler 040 188 911 
 

Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost. Organizator ne odgovarja za poškodbe 

tekmovalcev, konj, prevoznih sredstev in opreme.  

 

Konjeniški klub Stožice Ljubljana 
 
 
 
 


