
 

 

 

VA B I LO 
 

NA TEKMOVANJE ZA POKAL SLOVENIJE V PRESKAKOVANJU OVIR – CSN** 

za otroke, mlajše mladince, mladince, mlajše člane, člane in amaterje 

Lipica, 22. - 24. april 2022 

 

 

Organizator:  Kobilarna Lipica d.o.o., Lipica 5, SI-6210 Sežana  

T: +386 5 7391 706, e - pošta: showoffice@lipica.org 

 

 

Predsednik organizacijskega odbora:  mag. Tatjana Vošinek Pucer, direktorica 

Vodja tekmovanja:    Mitja Mahorčič 

Tajnik turnirja:     Rok Vadnjal 

Predsednik sodniškega zbora:   Nataša Gorišek 

Postavljač parkurja:    Magdolna Erdélyi 

Kovač:      Marko Mršek 

Veterinar:     Valentina Žalig dr. vet. med. – Veterinarstvo Marc 

Urnik turnirske pisarne:   četrtek 12.00 – 20.00, od petka do nedelje: 7.30 – 20.00 

     e - pošta: showoffice@lipica.org  

     telefonska številka: 05 7391 792 (v času uradnih ur) 

 

 

 

 

 

 

 

Kobilarna Lipica d.o.o.  

Lipica 5  

6210    Sežana  

Slovenija   
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Namestitev konj (stable manager):  

Kontakt za namestitev konjev: T+ 041 332 436, e-pošta: showoffice@lipica.org 

Vsak tekmovalec dobi 5 akreditacij + 1 akreditacijo za vsakega dodatnega konja za dostop do turnirskega 
prostora, hlevov in parkirišča za tekmovalce. 

Zdravstvena služba: zagotovljena s strani organizatorja tekmovanja 

Namestitev: Hotel Maestoso 4* Superior, Lipica 5 SI-6210 Sežana, Slovenija 

Kontakt za rezervacijo: T+00386 5 7391 708, e - pošta: booking@lipica.org 

Splošne informacije: 

Tekmovanje bo potekalo na tekmovalni areni na hipodromu v Lipici. Tekmovališče je peščeno z mešanico 
umetnih vlaken dimenzije 100 m x 50 m, na razpolago sta še dva ogrevalna prostora dimenzij 60 m x 20 m in 
65 m x 25 m. 

Turnir se odvija po propozicijah KZS 2022 za preskakovanje zaprek in po pravilih FEI za preskakovanje zaprek.  

 

Rezervacije boksov: zadnji rok za rezervacije boksov je SREDA, 13.4.2022.  

 
Kontakt za rezervacijo: T+386 5 7391 715, e - pošta: showoffice@lipica.org 
 
V zahtevi za rezervacijo boksa za konja mora biti navedeno: 
 

• KZS številka konja,  

• ime konja,  

• ime in priimek osebe odgovorne za konja ob prihodu in na tekmovanje, 

• imena drugih oseb za akreditacijo (tekmovalec, oskrbnik konja, lastnik konja). 
 
Zahtevki za rezervacijo brez zahtevanih podatkov ne bodo upoštevani. 
 
Bokse je potrebno predhodno rezervirati in plačati preko TRR Kobilarne Lipica d.o.o, Lipica 5, 6210 Sežana, pri 
Delavski hranilnici d.d. (IBAN: SI56 6100 0002 0835 656, SWIFT koda: HDELSI22). Naprošamo vas, da bančno 
potrdilo o vplačilu z vašim točnim naslovom, čim prej pošljete na e - pošto: showoffice@lipica.org. 
 

Pavšalni znesek za boks po konju (vključen prvi nastilj)    130 EUR 

Cena za pakirano balo žagovine      15 EUR 

Cena za seno (20 kg)        12 EUR 

Električni priključek - po predhodni rezervaciji     60 EUR 

 
Cene vključujejo DDV. 
V primeru, da prijavljen konj ne pride na tekmovanje iz neopravičljivih razlogov, je pa bil boks rezerviran, se 
tekmovalcu odsotnost zaračuna v višini 130 EUR. 
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Boksi bodo na voljo od četrtka, 21.4.2022, od 9.00 ure dalje. Prihod konj bo možen od četrtka dalje, med 9. in 
20. uro. Boni za žaganje 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 v nobenem primeru 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 opravijo preko 
administracijske spletne strani KZS https://administracija.konj-zveza.org/. 
 
Rok prijav:   sreda, 13.4.2022 do 24.00 

Zadnji rok prijav in odjav: dan pred tekmovanjem do 18. ure. Na dan tekmovanja prijava ni možna. 

Štartnine: 

Prijavnina    15 EUR 

Udeležba na Warm-up   10 EUR 

Tekme kat. E, A in L    15 EUR 

Tekme kat. L/Ma   20 EUR 

Tekme kat. M in S    25 EUR 

Vse cene vključujejo DDV. 

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 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 tekmovanj: 

Pričetek tekmovanj za vse tri dni bo predvidoma ob 8.00 uri. Točen urnik bo objavljen na predvečer tekme.  
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ČETRTEK, 21.4.2022– WARM-UP (2 minuti po tekmovalcu). 

URNIK KATEGORIJA 

14.00 – 14.45 60 cm – 80 cm 

14.45 – 15.30 100 cm 

15.30 – 16.15 110 cm 

16.15 – 17.00 120 cm 

17.00 – 17.45 130 cm 

 

PETEK,22.4.2022 

TEKMA KATEGORIJA, ČLEN OPOMBE NAGRADE 

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

rozete. 

2 
80 cm, STIL 

skupen ogled 1 in 2. tekme 
Stilno jahanje 

Vsi tekmovalci z oceno 6.0 ali več dobijo 
rozete. 

3 100 cm, 238.1.1 v dovoljenem času 
Vsi tekmovalci brez kazenskih točk dobijo 

rozete. 

4 
105 cm, 238.2.1 

skupen ogled 3.in 4. tekme 
tekmovanje na čas 

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

5 110 cm, 274.2.5 v dveh fazah 
Pokal za prvo mesto, rozete (do največ 6. 

mesta) za ostale tekmovalce. 

6 
115 cm, 274.2.5 

skupen ogled 5.in 6. tekme 
v dveh fazah 

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

7 120 cm, 238.2.1 tekmovanje na čas 
Pokal za prvo mesto, rozete (do največ 6. 

mesta) za ostale tekmovalce. 

8 130 cm, 238.2.1 tekmovanje na čas 

Pokal za prvo mesto, rozete (do največ 6. 
mesta) za ostale tekmovalce. 
Denarni sklad za tekmo 750€ 
(250€, 200€, 150€, 100€, 50€) 

 
 

SOBOTA, 23.4.2022 

TEKMA KATEGORIJA, ČLEN OPOMBE NAGRADE 

9 60 cm, 238.1.1 v dovoljenem času 
Vsi tekmovalci brez kazenskih točk dobijo 

rozete. 

10 80 cm, 238.1.1 v dovoljenem času 
Vsi tekmovalci brez kazenskih točk dobijo 

rozete. 

11 
100 cm, 238.1.1 

skupen ogled 9., 10. in 11. tekme 
v dovoljenem času 

Vsi tekmovalci brez kazenskih točk dobijo 
rozete. 

12 
105 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. 



 

 

13 
110 cm, 238.2.1 

skupen ogled 12. in 13. tekme 
tekmovanje na čas 

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

14 115 cm, 238.2.1 tekmovanje na čas 
Pokal za prvo mesto, rozete (do največ 6. 

mesta) za ostale tekmovalce. 

15 
120cm, 238.2.1 

skupen ogled 14. in 15. 
tekme 

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€) 

16 125cm, 238.2.1  Tekmovanje na čas 
Pokal za prvo mesto, rozete (do največ 6. 

mesta) za ostale tekmovalce 

17 135 cm, 238.2.2 
klasični baraž 

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, 24.4.2022 

TEKMA KATEGORIJA, ČLEN OPOMBE NAGRADE 

18 80 cm, 238.1.1 v dovoljenem času 
Vsi tekmovalci brez kazenskih točk dobijo 

rozete. 

19 
90 cm, 238.1.1 

 

v dovoljenem času 
POKAL SLOVENIJE 

OTROCI 
in odprta tekma 

Vsi tekmovalci brez kazenskih točk dobijo 
rozete.  

Rozete za tekmovalce v Pokalu brez 
kazenskih točk. 

20 
100 cm, 238.1.1 

skupen ogled 18., 19. in 20. 
tekme 

v dovoljenem času 
Vsi tekmovalci brez kazenskih točk dobijo 

rozete. 

21 110 cm, 274.1.5.3 v dveh fazah 
Pokal za prvo mesto, rozete (do največ 6. 

mesta) za ostale tekmovalce. 

22 
120 cm, 274.1.5.3  

skupen ogled 21. in 22. tekme 
v dveh fazah 

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

23 
125 cm, 238.2.2 

Zaprta tekma za Pokal 

klasični baraž 
POKAL SLOVENIJE 

MLADINCI 
Zaprta tekma 

Pokal za prvo mesto, rozete za najboljše 3 
tekmovalce v Pokalu. 

24 
130cm, 238.2.1  

skupen ogled 23. in 24. tekme 
Tekmovanje na čas 

Pokal za prvo mesto, rozete (do največ 6. 
mesta) za ostale tekmovalce.  
Denarni sklad za tekmo 750€ 
(250€, 200€, 150€, 100€, 50€) 

25 140 cm, 238.2.2 
klasični baraž 

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€) 

 

 



 

 

Ostala pomembna določila: 

Konji morajo imeti veljavne FEI potne liste ali veljavne ID-je iz katerih je razvidno: 

a) IAK – rezultat preiskave, ki ne sme biti starejši od enega leta, 

b) datum zadnje vakcinacije proti konjski influenci (ime in serijska št. cepiva), ki mora biti opravljeno 
največ 6 mesecev (+21 dni) pred prihodom v Lipico v skladu s pravili FEI, 

c) potrdilo o cepljenju proti EHV-1 (konjski rinopneumonitis) v skladu z navodili proizvajalca  

(najmanj 14 dni po opravljenem bazalnem cepljenju oziroma ne več kot 6 mesecev po zadnjem 
cepljenju) ali  

d) za konje, ki niso cepljeni priti EHV-1 potrdilo o negativnem PCR testu na EHV-1 opravljenem na vzorcu 
odvzetem največ 120 ur pred prihodom na tekmovanje,  

e) izjava tekmovalca/pooblaščenca o zdravstvenem stanju konja vključno z vpisanimi podatki o merjenju 
telesne temperature konja za zadnje tri dni pred prihodom na tekmovanje, 

 

Vso zahtevano dokumentacijo bo organizator preverjal na nadzorni točki, pred razkladanjem konj. 
Identifikacijske dokumente in ostalo dokumentacijo v zvezi s konji bo prevzela veterinarska služba ob 
razkladanju konj in ob izvajanju splošnega veterinarskega pregleda.Vse udeležence opozarjamo, da brez 
zahtevane dokumentacije in potrdil razkladanje konj in dostopanje v objekte in na površine namenjene izvedbi 
tekmovanja ne bo dovoljeno.  

 

Tiskovina za pripravo izjave tekmovalca o zdravstvenem stanju konja – 2.e – je na voljo na spletni strani KL in 
KZS. 

Identifikacijske dokumente in ostalo dokumentacijo v zvezi s konj prejmete, ko pred odhodom v sekretariatu 
poravnate vse stroške.  

• Upošteva se vsa priporočila NIJZ za obvladovanje tveganj nastalih zaradi epidemije Covida – 19. 

• Parkiranje vseh vozil je ob turnirskih hlevih le na za to označenih prostorih. 

• Vožnja z motornimi vozili po kobilarni je strogo prepovedana. 
 

Glede na vse zgoraj navedeno, je na tekmovanju dovoljeno tekmovati le s konji, kateri bodo od prvega do 
zadnjega dne tekmovanja nameščeni v naprej rezerviranih in plačanih boksih. Tekmovanje ni namenjeno 
enodnevnim tekmovalcem brez namestitve konj v lipiških boksih. 

S športnimi pozdravi! 

 

Kobilarna Lipica d.o.o.         

Predsednica OO   Vodja tekmovanja   

mag. Tatjana Vošinek Pucer, direktorica   Mitja Mahorčič 


