
 

VABILO 
 

Vabimo vas, da se udeležite odprtega tekmovanja v preskakovanju ovir Ljubljana 2022 za Pokal 
Slovenije CSN**, ki bo 18. - 19. junija 2022 v organizaciji Športnega društva Titani Ljubljana na Hipodromu 

Stožice. Soorganizator tekmovanja je KK Kras. 
 

1. Osnovni podatki 
 Pokal Slovenije v preskakovanju zaprek za mlajše mladince, mladince, U25, člane in amaterje 
 18. - 19. junija 2022  
 Hipodrom Stožice  

Stožice 28, 1000 Ljubljana 
 kontakt: Mateja Aleš 

+ 386 41 230 802  
titaniljubljana@gmail.com 

 
2. Tehnični podatki 
 
 Oblikovalec parkurja:  g. Volker Schmidt (Deu – International)  
 tekmovalni  prostor:    

 peščeno zunanje jahališče 80 x 55 m 
 ogrevalni prostor: 

 zunanje jahališče 23 x 60 m 
 zunanje jahališče 24 x 70 m 
 pokrito jahališče, krmenčvea mivka 20x60 
 lonžirni krog 

 nastanitev konj:  privezov ni, urejeno parkirišče, voda 

 
3. Veterinarska določila 

Vsi konji morajo imeti veljavne FEI potne liste ali ID-je iz katerih je razvidno: 
-redno cepljenje proti konjski influenci, ki ne sme biti starejše od 6 mesecev 
-IAK – Coggins test, ki ne sme biti starejši od enega leta 
-vse udeležence obveščamo, da brez potnih listov oz. ID vstop na tekmovalni prostor  ne bo 
možen (potni listi oz. ID se oddajo osebju ob prihodu na tekmovališče) 
 

4. Prijave 
 

 Prijave na tekmovanje potekajo preko spletne strani Konjeniške zveze Slovenije v skladu s pravili, 
ki veljajo za prijave na tekmovanje, rok prijav je torek, 14. junija  2022 do 24.00 

 
5. Drugo 

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

o Vsi konji, ki sodelulejo na tekmah morajo biti označeni in registrirani  
o Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost 
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6. Propozicije, nagrade, štartnine, prijavnine 
 

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

TRR tekmovalca v roku 15 dni po končanem turnirju. Za izplačilo mora tekmovalec pravilno in popolno izpolniti 

obrazec in ga oddati odgovorni osebi na prijavni točki/pisarni turnira. V primeru, da je obrazec pomanjkljiv, 

se izplačilo nagrade zamakne do trenutka prejema vseh potrebnih podatkov. Obveznosti tekmovalca iz 

naslova štartnin in drugih stroškov turnirja se ne morejo kompenzirati z morebitnimi  osvojenimi  

nagradami. Izplačil na samem tekmovanju  v gotovini ne bo.  

 
Za vse tekme z denarnim skladom se plača štartnina ne glede na plasma. Prijavnina (15 EUR/konju za 
dvodnevni turnir) se plača ob plačilu štartnin, ki se plačujejo sproti, na tekmovalni dan oz. najkasneje po 
zadnji tekmi turnirja v nedeljo. Ob plačilu štartnin se vrnejo potni listi oz. ID konj.  
 
Štartnine:  
Prijavnina   15,00 EUR 
Štartnina kat. E,A in L  15,00 EUR 
Tekme kat. L/Ma  20,00 EUR 
Tekme kat. M in S  25,00 EUR 
 

 
 
 

 
V primeru odjave  po  roku  odjav ali  neudeležbe na tekmovanju, je prijavljeni tekmovalec dolžan poravnati 

prijavnino v višini  15 EUR na TRR organizatorja 

 



 

 

 Sobota, 18. junij 2022 predviden pričetek ob 8.00 
 

1. tekma PONIJI + odprta tekma 

60 cm, 238.1.1 v 
dovoljenem času 

Štartnina  15 eur 

Vsi tekmovalci brez 
kazenskih točk dobijo 
rozete 

2. tekma 80 cm, STILSKO jahanje v 
dovoljenem času 
Skupen ogled 1. in 2. 
tekme 

Štartnina  15 eur 

Vsi tekmovalci z oceno 
6.0 in več prejmejo 
rozeto 

3. tekma 100 cm, 238.1.4 v 
idealnem času Štartnina  15 eur 

Pokal za prvo mesto, 
rozete (do največ 8. 
mesta) 

4. tekma 105 cm, 238.2.1. 
Tekmovanje na čas 
Skupen ogled za 3. in 4. 
tekmo 

Štartnina  15 eur 

Pokal za prvo mesto, 
rozete (do največ 8. 
mesta 

5. tekma 110 cm, 238.2.1 
POKAL SLOVENIJE ZA 
MLAJŠE MLADINCE, 
klasičen baraž 
 
Ostali tekmujeno na čas 

Štartnina  15 eur 

Pokal in rozeta za prva 3 
mesta v pokalu (rozete 
do največ 8. mesta) 
Odprta tekma ostali: 
pokal za 1. mesto, rozete 
do največ 8. mesta 

6. tekma 115 cm, 238.1.1 
tekma na čas 
Skupen ogled za 5. in 6. 
tekmo 

Štartnina  15 eur 

Pokal za 1. mesto, rozete 
do največ 8. mesta 

7. tekma 120 cm, 238.2.1 tekma na 
čas 
 

Štartnina 15 eur 

Pokal za 1. mesto, rozete 
(do največ 8. mesta) 

8. tekma 125 cm, 238.2.1 tekma na 
čas 
 
Skupen ogled 7. in 8. tekme 
 

Štartnina 20 eur 

Pokal za 1. mesto, rozete 
(do največ 8. mesta) 

9. tekma 135 cm, 238.2.2 
Klasični baraž 
Tekmovanje za POKAL 
SLOVENIJE U25 
in odprta tekma 

Denarni sklad skupaj: 
900 EUR (300, 240,180,120, 

60) 
Štartnina 25 eur 

 

Pokal in rozete za prva 3. 
mesta v Pokalu 
Odprta tekma ostali: pokal 
in rozeta za prva tri mesta 
ter rozete do največ 8. 
mesta 

 



 

 
 Nedelja, 19. junij 2022, predviden pričetek ob 8.00 uri 

 

10. tekma 80 cm, 238.1.1 v 
dovoljenem času 

Štartnina  15 eur 

 Vsi tekmovalci brez   
kazenskih točk dobijo 
rozete 

11. tekma 90 cm, 238.1.1 v 
dovoljenem času 
Tekmovanje za POKAL 
SLOVENIJE OTROCI in 
odprta tema 
 
Skupen ogled 
10. in 11. tekme 

 
Štartnina  15 eur 

 Vsi tekmovalci brez 
kazenskih točk dobijo 
rozete 
Rozete za tekmovalce v 
pokalu za tekmovalce 
brez kazenskih točk 

12. tekma 100 cm, 238.1.1 
V dovoljenem času Štartnina  15 eur 

Pokal za 1. mesto, rozete 
do največ 8. mesta 

13. tekma 105m, 238.2.1.na čas 
 
Skupen ogled za 12. in 13. 
tekmo 

Štartnina  15 eur 

Pokal za 1. mesto, rozete 
do največ 8. mesta 

14. tekma 110 cm, 238.2.1 
Tekmovanje na čas 
 

Štartnina 15 eur 
Pokal za 1. mesto, rozete 
do največ 8. mesta 

15. tekma 120 cm, 238.2.1 tekma na 
čas POKAL SLOVENIJE ZA 
AMATERJE  in 
odprta tekma 
Skupen ogled za 14. in 

15. tekmo 

Denarni sklad: 250 EUR 
(120, 80, 50 EUR) 
tekmovalcem v 

konkurenci za Pokal. 
 

Štartnina 25 eur 

Pokal za 1. mesto, rozete do 
največ 8. mesta 
Pokal in rozete za prva tri 
mesta v Pokalu.  

16. tekma 125 cm, tekmovanje po 
členu 238.2.1 na čas Štartnina 15 eur 

Pokal za prvo mesto v 
odprti tekmi, rozete (do 
največ 8.mesta); 

17. tekma 130 cm , 238.2.2. tekma 
za POKAL SLOVENIJE ZA 
MLADINCE 
Klasični baraž 
 
Skupen ogled za 16. in 
17. tekmo 

Denarni sklad: 750 EUR 
(250, 200,150,100, 50 

EUR) 
 

Štartnina 25 eur 
 

Pokal za 1. mesto, rozete do 
največ 8. mesta 
Pokal in rozete za prva tri  
mesta v Pokalu. 

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

Denarni sklad 
1200 EUR 

(400,320,240,160, Iin 
80 EUR) 

 
Štartnina 25 eur 

Pokal za prvo mesto v 
odprti tekmi, rozete (do 
največ 8. mesta); 

Za vse dodatne informacije pokličite 041-230-802, Mateja. 

Vljudno vabljeni!  
Športno društvo Titani Ljubljana 


