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VABILO 
 

Dne 20. junija 2010 vas vabimo na 4. pokalno tekmo za Pokal Slovenije, ki bo 

potekala na hipodromu Stožice v Ljubljani. Tekmovanje se bo predvidoma pričelo ob 

9.00 uri. 

 

Splošne informacije: 

 

Tekmovanje in podelitve bodo potekale v skladu s propozicijami za tekmovanja v 

dresurnem jahanju za leto 2020 in Pravilnikom FEI za dresurno jahanje za leto 2020*, 

sama izvedba tekme pa po navodilih oz. priporočilih glede COVID-19, ki jih najdete v 

dodatku k propozicijam. 

Tekmovanje bo potekalo  na peščenem tekmovališču z mešanico umetnih vlaken dimenzije 

20 x 60 m ter ogrevalni prostor dimenzij 20 x 60 m. 

*V letu 2020 tudi Pokal Slovenije za amaterje. 

 

Tekmovanje bo potekalo v naslednjih kategorijah: 

 

Sobota 20.6.2019 
 

1. S4_18     (za 7 letne konje)  

2. M8_13   (za 6 letne konje)   

3. L7_13     (za 5 letne konje)   

4. A17_13  (za 4 letne konje)   

5. E1_20    Odprto tekmovanje, tekmovalci z licenco E 

6. E1_20    Odprto tekmovanje, tekmovalci z licenco višjo od E  

7. E5_20  Odprto tekmovanje, tekmovalci z licenco E 

8. E5_20 Odprto tekmovanje, tekmovalci z licenco višjo od E 

9. A1_20  Odprto tekmovanje, tekmovalci z licenco A – šteje za Pokal 

Slovenije  

10. A1_20  Odprto tekmovanje, tekmovalci z višjo licenco kot A – šteje 

za Pokal Slovenije 

11. A15_18 Odprto tekmovanje, tekmovalci z licenco A –  NE šteje za 

Pokal Slovenije (naloga na eno oceno) 

12. A15180 Odprto tekmovanje, tekmovalci z višjo licenco kot A –  NE 

šteje za Pokal Slovenije (naloga na eno oceno) 

13. L3_20 Odprto tekmovanje – šteje za Pokal Slovenije 

14. L2_20    Odprto tekmovanje -  NE šteje za Pokal Slovenije  
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15. LM4_18 Odprto tekmovanje -  NE šteje za Pokal Slovenije 

16. LM2_18 Odprto tekmovanje – šteje za Pokal Slovenije  

17. M1_18   Odprto tekmovanje -  NE šteje za Pokal Slovenije 

18. M2_18   Odprto tekmovanje – šteje za Pokal Slovenije  

19. S1_18    Odprto tekmovanje – šteje za Pokal Slovenije  

20. I1_20     Odprto tekmovanje – šteje za Pokal Slovenije 

 

 

Po vsaki zaključeni kategoriji bo podelitev častnih nagrad. 

 

 

Roki in urnik 

 

Rok prijav je torek 16.6.2020 do 24. ure.  

Rok odjav je sreda 17.6.2020 do 12. ure. 
 

Organizator  si  pridržuje  pravice  do  spremembe  urnika  glede  na  končno  število  

prijavljenih  tekmovalcev. 

 

Natančen urnik tekmovanja bo objavljen do srede 17.06.2020 do 24.00 ure. 

 

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

2020. 

 

• * dvojna štartnina 40 EUR 

• ** naknadna odjava 60 EUR 
 

 

Sodniki: 

Dora Markun (predsednica),  

Staša Kosler 

Dr. Alenka Fetih 

Vital Trdan  
 

 

Rezervacija boksov: 

 

Potrebna je predhodna rezervacija na 041-655-471 (Matej). 

Cena boksa je 40 eur na dan. 

Število boksov je omejeno.  
 
 

 

Startnine in prijavnine 
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Startnine (20 EUR/štart) in prijavnine za prijavljeno kategorijo na pokalu (opis 

spodaj) tekmovalci do četrtka 18.6.2020 nakažejo na TRR Konjeniški klub Stožice 

Ljubljana:  

SI56 6100 0001 7374 987 pri Delavski hranilnici d.d. oziroma se lahko poravnajo 

tudi 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 

 

 

Ostala določila: 
 

Konji morajo imeti veljavne 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 

mora biti opravljeno največ 6 mesecev (+21 dni) pred prihodom na hipodrom v 

skladu  s pravili FEI. 

Veterinarske dokumente oddate ob prihodu. 

 

Kontakti za tekmovanja: Staša Kosler 040 188 911 ,  
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