
 

VABILO 

NA FINALNO TEKMOVANJE ZA POKAL SLOVENIJE 

 V PRESKAKOVANJU OVIR – CSN** 

za otroke, ml. mladince, mladince, ml. člane, člane in amaterje. 

HIPODROM KAMNICA, 17. – 18. september 2022 
 

Splošne informacije 

Tekmovanje bo potekalo na jahališču Hipodroma v Kamnici, Vrbanska cesta 71, 2351 Kamnica. 

• Tekmovalni prostor: peščeno zunanje jahališče 65 x 85 m 

• Ogrevalni prostor: peščeno zunanje jahališče 30 x 64 m 

 

Rezervacije boksov 

Na razpolago bodo montažni boksi za namestitev konjev, prav tako bo urejeno parkirišče za prikolice in kamione. 
Bokse se rezervira na e-mail beni@hipodrom-kamnica.si, ustnih rezervacij in rezervacij brez plačila žal ne moremo 
upoštevati. Telefon za dodatne informacije: +386 31 253 712 (Benjamin Bregant). 
 
Zadnji rok za rezervacije in plačilo boksov je PETEK, 9.9.2022. Cena boksa je 130€ in se nakaže na TRR KC hipodrom 
Kamnica, Vrbanska 71, 2351 Kamnica, TRR : SI56 3300 0000 8261 869. V ceno boksa je vključen prvi nastilj.  
 
Cene: 

Pavšalni znesek za boks po konju       € 130,00 

Cena za pakirano balo slame       € 10,00  

Cena za balo sena (20 kg)       € 10,00  

Električni priključek - po predhodni rezervaciji     € 50,00  

 

Boksi so na voljo od četrtka, 15.9.2022, od 14.00 ure dalje.  

Boni za slamo in seno se kupijo v turnirski pisarni.  

Vso odgovornost za konje in  osebje kot tudi škodo povzročeno tretjim osebam nosi lastnik konja/odgovorna oseba. 

Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe, ki bi nastale na konjih ali prevoznih sredstvih.  

Prijave 

Prijave se v skladu s 3. členom Splošnih določil propozicij 2022 za vsako tekmo posebej vršijo preko administracijske 
spletne strani KZS https://administracija.konj-zveza.org/. 
Rok prijav:    torek,  13.9.2022 do 24.00 
Zadnji rok prijav in odjav:  dan pred tekmovanjem do 18. ure. Na dan tekmovanja ni prijav. 
 

Štartnine 

Prijavnina   € 15 

Tekme kat.  E, A in L    € 15 

Tekme kat.  L/Ma    € 20 

Tekme kat.  M in S    € 25 

Warm-up   € 10 
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Nagrade in podelitve 

Plasirana je ena četrtina (1/4) tekmovalcev. Plasirani v odprtih tekmah v kategoriji L (1.20 m) in L/Ma (1.25 m) ne 

plačajo startnine. Za vse tekme z nagradnim fondom se plača startnina ne glede na plasma.  

Od nagrad se odvaja 25% dohodnine (navedeni so bruto zneski nagrad). Organizator bo nagrade nakazal na TRR 

tekmovalca v roku 30 dni po končanem turnirju. Za izplačilo mora tekmovalec pravilno in popolno izpolniti obrazec, ki 

ga dobi in ga odda v turnirski pisarni. V primeru, da bo predmetni obrazec pomanjkljiv, se bo izplačilo nagrade 

zamaknilo do trenutka prejema vseh potrebnih podatkov. 

Obveznosti tekmovalca iz naslova štartnin in drugih stroškov turnirja, se ne morejo poračunati z morebitnimi 

osvojenimi nagradami. 

Vse obveznosti je potrebno poravnati pred odhodom iz turnirja. Poravnane obveznosti so pogoj za vračilo dokumentov. 

 

PROGRAM TEKMOVANJA 

PETEK, 16.9.2022 – WARM UP 

URA OD-DO VIŠINA 

12:00 – 13:00 80 cm 

13:00 – 14:00 100 cm 

14:00 – 15:00 110 cm 

15:00 – 16:00 120 cm 

 

SOBOTA, 17.9.2022 

TEKMA KATEGORIJA, ČLEN OPOMBE NAGRADE 

1 60 cm, 238.1.1 v dovoljenem času Vsi tekmovalci brez kazenskih točk dobijo rozete. 

2 80 cm, 238.1.4 v idealnem času 
Pokal za prvo mesto, rozete (do največ 6. mesta) za 

ostale tekmovalce. 

3 
100 cm, 238.1.1 

skupen ogled 1., 2. in 3. tekme 
v dovoljenem času Vsi tekmovalci brez kazenskih točk dobijo rozete. 

4 
110 cm, 238.2.2 za  ml. mladince, 

ostali 238.2.1. 

klasični baraž 

POKAL SLOVENIJE MLAJŠI 

MLADINCI 

ostali tekmovalci na čas 

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

ostale tekmovalce. Pokal za prvo mesto, rozete za 

najboljše 3 tekmovalce v Pokalu. 

5 
115 cm, 238.2.1 

skupen ogled 4. in 5. tekme 
tekmovanje na čas 

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

ostale tekmovalce. 

 
120 cm, 238.2.1 

 

tekmovanje na čas 

POKAL SLOVENIJE AMATERJI 

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

ostale tekmovalce. 

Denarni sklad za tekmovalce v Pokalu 

250 € (120€, 80€, 50€) 

7 
125 cm, 238.2.1  

skupen ogled 6. in 7. tekme 
Tekmovanje na čas 

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

ostale tekmovalce 

8 135 cm, 238.2.2 

klasični baraž 

Eq-win POKAL SLOVENIJE 

 U25 

  in odprta tekma 

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

ostale tekmovalce.  

Denarni sklad za tekmo 900 € 

(300€, 240€, 180€, 120€, 60€) 

 

 

 

 



 

NEDELJA, 18.9.2022 

TEKMA KATEGORIJA, ČLEN OPOMBE NAGRADE 

9 80 cm, 238.1.1 v dovoljenem času Vsi tekmovalci brez kazenskih točk dobijo rozete. 

10 
90 cm, 238.1.1 

skupen ogled 9. in 10. tekme 

v dovoljenem času 

POKAL SLOVENIJE OTROCI* 

  in odprta tekma 

Vsi tekmovalci brez kazenskih točk dobijo rozete.  

Rozete za tekmovalce v Pokalu brez kazenskih 

točk. 

11 
100 cm, 238.1.4 

 
v idealnem času 

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

 za ostale tekmovalce. 

12 
105 cm, 238.1.4 

skupen ogled 11. in 12. tekme 
v idealnem času 

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

 za ostale tekmovalce. 

13 110 cm, 238.2.1 tekmovanje na čas 
Pokal za prvo mesto, rozete (do največ 6. mesta) 

za ostale tekmovalce. 

14 
120 cm, 238.2.1 

skupen ogled 13. in 14. tekme 
tekmovanje na čas 

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

za ostale tekmovalce. 

15 130 cm, 238.2.2 

klasični baraž 

POKAL SLOVENIJE  MLADINCI 

in odprta tekma 

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

ostale tekmovalce.  

Denarni sklad za tekmo 750€ 

(250€, 200€, 150€, 100€, 50€) 

16 140 cm, 238.2.2 

klasični baraž 

Eq-win POKAL SLOVENIJE 

ČLANI 

  in odprta tekma 

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

ostale tekmovalce.  

Denarni sklad za tekmo 1.200€ 

(400€, 320€, 240€, 160€, 80€) 

 

V slučaju enakega števila točk za Pokal Slovenije po zadnji tekmi, je samo za 1. mesto predvideno ožje tekmovanje 

na nepovišanih zaprekah. Za skupen rezultat šteje 5 najboljših rezultatov tekmovalca. 

 

Ostala določila 

 

• Vsi konji, ki sodelujejo na tekmah morajo biti označeni in registrirani. 

• Konji morajo imeti veljavne FEI potne liste ali ID-je: 

• IAK - Coggins test, ki ne sme biti starejši od enega leta.  

• Datum zadnje vakcinacije proti konjski influenci (ime in serijska št. cepiva), ki ne sme biti starejši od 6 
mesecev pred prihodom na turnir (+ 21 dni ). 

• Veterinarske dokumente oddajte ob prihodu (na vhodu na Hipodrom Kamnica). 

• Parkiranje vseh vozil je na za to označenih prostorih. 
 

Kot soorganizator sodeluje Konjeniški klub Slovenj Gradec. 

Urniki in štartne liste bodo objavljene na povezavi PODKEV.com.  

 

S športnimi pozdravi! 

 

Konjeniški klub Hipodrom Kamnica Maribor    Konjeniški center Hipodrom Kamnica Maribor   

                       Rok  Vadnjal           Katja Panikvar  

https://www.podkev.com/tekme.php?turnir=1322

