
 

 

 

 

VABILO 

 

KK Stožice Ljubljana v sodelovanju s Posestvom Ugar organizira tekmovanje v dresurnem jahanju FEI 

World Dressage Challenge, ki bo 14. 10. 2017 v Ljubljani na hipodromu Stožice. V primeru slabega 

vremena bo prireditev v pokriti jahalnici Matej d.o.o.. Program bo v skladu z FEI pravili za Challenge v 

naslednjih nalogah: 

- Za mlajše mladince v starosti 12 – 16 let v nalogi FEI Children Team Competition Test (edition 

2016 – naša oznaka L2_15) 

- Senior I. za tekmovalce od 16. leta dalje v nalogi FEI Children Individual Competition Test 

(edition 2014, posodobljeno 2016 – naša oznaka L3_15) 

- Senior II. za tekmovalce od 16. leta dalje v nalogi FEI Junior Team Competition Test, edition 

2009, posodobljeno 2017 (naša oznaka M2_09) 

- St. Georg za tekmovalce od 16. leta dalje v nalogi FEI Prix st. Georg test, edition 2009, 

posodobljeno 2017 (naša oznaka S2_09) 

- V nalogi Intermediare I. za tekmovalce od 16. leta dalje (naša oznaka I I._09) 

Da bi omogočili tekmovanje tudi otrokom do 16. leta, ki še nimajo ustrezne licence ali dovolj izkušenj 

za tekmovanje v nalogi L2_15, razpisujemo še tekmovanje v nalogi FEI WDC Preliminary Test (naša 

oznaka A7_11), ki pa ne šteje za uvrstitev v Challengu in je odprto le za otroke do 16. leta starosti (tudi 

za to tekmovanje veljajo FEI pravila).  

Tekmovanje bo v celoti snemano. Prikaz videoposnetkov iz tekmovanja, razprava in komentar pa bodo 

v nedeljo, 15.10., popoldne. Tekmovanje bosta sodila sodnika, na C mednarodni sodnik FEI 5* g. Eduard 

de Wolff van Westerrode in na E nacionalna sodnica z uspešno opravljenim seminarjem za sodnike FEI 

2* ga. Dora Markun. 

Nagrade: pokali in rozete, najboljši v vsaki nalogi (število odvisno od števila nastopajočih v posamezni 

nalogi) bodo nagrajeni s treningom pod vodstvom g. Westerrodea, ki bo v nedeljo dopoldne. 

Rezultati bodo objavljeni na FEI spletni strani skupaj z vsemi sodelujočimi v challengu v vseh državah. 

Štartnina: 20 € za tekmo in se plača na dan tekme. Vsak tekmovalec lahko nastopi dvakrat (z dvema 

različnima konjema ali z istim konjem v dveh zaporednih nalogah). Boksi bodo na voljo po predhodni 

rezervaciji po ceni, ki bo določena do dneva zaključka prijav. 

V soboto, 14. 10., bo pred tekmovanjem na hipodromu Stožice obvezen veterinarski pregled vseh 

nastopajočih konj, ki ga bo ob prisotnosti glavnega sodnika izvedla dr. Petra Kramarič dr. vet. med. Vsi 

konji morajo imeti veljavni identifikacijski dokument z vpisano negativno serološko preiskavo na IAK 

(ne sme biti starejša od 1 leta) in cepljenjem proti kužnemu kašlju (ne sme biti starejše od 6 mesecev) 

ter primerno urejeni in prikazani.  

 



 

 

 

Slika: potek veterinarske kontrole 

 

Urnik tekmovanja bo objavljen po zaključku prijav, končne štartne liste pa bodo na vpogled po 

končanem veterinarskem pregledu. Rok za prijavo je 11.10.2017 do 24 ure.  

 

Tekmovanje je omejeno na skupno 40 tekmovalcev. 

Kontaktni osebi:  

- v zvezi s tekmovanjem: ga. Anica Rojec (031 868 829) 

- za namestitev konj in rezervacijo boksov: ga. Mojca Kolenc (041 547 970) 

 

Vljudno vabljeni! 

 

Ljubljana, Ribnica, 25. 9. 2017 


