
DEŽURNI LIJEČNIK:

osiguran

DEŽURNI VETERINAR:

Ivana Ljubić (HRV) (predsjednik), Zvjezdana Klarić (HRV), Dora 

Markun (SLO), Mirela Polgar (HRV)

Mladen Brezić

osiguran

osiguran

Naknadne prijave sukladno Članku C 4.10. Općeg pravilnika HKS-a

DEŽURNI POTKIVAČ:

PRIZIVNA KOMISIJA:

SMJEŠTAJ KONJA:

SMJEŠTAJ NATJECATELJA:

pijesak, hala za jahanje u slučaju lošeg vremenaZAGRIJAVALIŠTE (podloga):

NATJECANJE U DRESURNOM JAHANJU

KONJIČKI KLUB KAROCA

Vernalis Dokuzović, +385-98-283-296

Željko Valuh, +385-99-510-0101, 

zeljko.waluch@gmail.com

CDN-A, I.kolo Karoca Dressage Cupa, I. kolo Croatia Cupa u 

dresurnom jahanju za 2014.

Subota, 12. travnja 2014.

CROATIA CUP U DRESURNOM JAHANJU - I. kolo

PRIJAVE:

prikolice, kamioni

//

OD: DO: 09.04.2014 23:59

VRIJEME ODRŽAVANJA:

DRESURNA ARENA (podloga): pijesak

SUDAČKO VIJEĆE:

STEWARD:

ODGOVORNA OSOBA:

KONTAKT OSOBA:

KATEGORIJA I NAZIV NATJECANJA:

KAROCA DRESSAGE CUP - I. kolo

NAZIV ORGANIZATORA:



Subota, 12. travnja 2014.

* točna satnica i startne liste bit će objevljene na web stranici HKS-a: 11.04.2014

** novčane nagrade u skladu s Člankom E.7.1. Pravilnika (I. mjesto 50%; II. mjesto 30%; III. mjesto 20%)

Počasne

(čl.E.7.1.)

Počasne

(čl.E.7.1.)

VRIJEME
BROJ 

UTAKMICE
UTAKMICA

VELIČINA 

DRESURNE 

ARENE

UPISNINA

(E.6.1.6.)
NAGRADE

1 E4

Croatia Cup za pony jahače

Karoca Dressage Cup

Croatia Cup za Seniore 
20m x 60m 100 kn

Počasne i 

novčane 

1.200,00Kn 

(čl.E.7.1.)**

Karoca Dressage Talent Tour

Croatia Cup za Kadete

utakmica u dvije skupine 

natjecatelja (čl.E2.1.11.)

a) natjecatelji do 16god

b) natjecatelji 17god i više

20m x 40m

Počasne

(čl.E.7.1.)

7 PSG
Prix St. Georg - otvorena 

utakmica

Počasne

(čl.E.7.1.)

RASPORED NATJECANJA* (okvirna satnica): 

2 A4

20m x 60m

20m x 60m 60 kn

60 kn

utakmica u dvije skupine 

natjecatelja (čl.E2.1.11.)

a) natjecatelji do 16god

b) natjecatelji 17god i više

60 kn
Počasne

(čl.E.7.1.)

4 L4

Croatia Cup za Juniore

 Croatia Cup za Seniore-

Amatere

20m x 60m 60 kn

3

Utakmica za mlade konje

a) četverogodci

b) petogodci

c) šestogodci

(čl. E.2.2.)

5 LM4
Croatia Cup za 

Mlade jahače

6

20m x 60m 60 kn
Počasne

(čl.E.7.1.)

M4

20m x 60m 60 kn



NAPOMENE ORGANIZATORA:

Svaki natjecatelj mora predočiti veterinarsko uvjerenje (s IAK testom ne starijim od 90 dana) izdano

na teritoriju nadležnog veterinarskog inspektora.

Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za povrede jahača, konja ili opremu, te zadržava pravo

izmjene programa.

Broj dozvoljenih konja po jednom natjecatelju na turniru i po utakmici određen je Pravilnikom

HKSa.

Startnine se moraju uplatiti prije početka utakmice, ukoliko startnina ne bude uplaćena jahač i konj

neće smjeti startati na utakmici.

Pravila Karoca Dressage Talent Tour-a

Bodovanje u Karoca Talent Tour-u: 
1. Svi natjecatelji do 16 godina starosti koji sudjeluju u utakmici, imaju pravo bodovanja u Karoca Dressage

Talent Tour-u. Ako natjecatelj nastupa s više konja, natjecatelj je dužan naglasiti prilikom prijava s kojim

konjem će startati u konkurenciji za Karoca Dressage Talent Tour. Natjecatelj nije obavezan sva kola natjecati

se s istim konjem.

2. Najbolje plasirani natjecatelj dobiva 10 bodova, sljedeći natjecatelj 8 bodova, zatim 6, 4, 3 pa 2 boda. Ostali

natjecatelji koji nisu isključeni i nisu odustali u utakmici dobivaju po 1 bod. 

Bodovanje u finalu Karoca Dressage Talent Tour-u: 
1. Jednako kao u drugim utakmicama kupa, s time da se bodovi osvojeni u finalu množe sa koeficijentom 1,5.

2. Bodovi za ukupni plasman u Karoca Dressage Talent Tour-u se sakupljaju u svakom kolu. 

3. Ukupni pobjednik Karoca Dressage Talent Tour-u je onaj natjecatelj koji sakupi najviše bodova. Ako se

dogodi da dva ili više natjecatelja imaju jednak broj bodova nakon finalnog kola, ukupnog pobjednika

određuje bolji plasman u finalu. 

4. Da bi se bodovao natjecatelj (a ne špar, konj i natjecatelj) dovoljno je sudjelovati u jednom kolu ili u finalu. 

Pravo nastupa u utakmicama Karoca Dressage Talent Tour-a: 
1. Pravo nastupa za Karoca Dressage Talent Tour imaju natjecatelji s licencama D1 starosti do 16 godina. 

Pravila Karoca Dressage Cupa

Bodovanje u Karoca Dressage Cupu: 
1. Svi natjecatelji koji sudjeluju u utakmici imaju pravo bodovanja u Karoca Dressage Cupu. Ako natjecatelj

nastupa s više konja, natjecatelj je dužan naglasiti prilikom prijava s kojim konjem će startati u konkurenciji za

Karoca Dressage Cup. Natjecatelj nije obavezan sva kola natjecati se s istim konjem.

2. Najbolje plasirani natjecatelj dobiva 10 bodova, sljedeći natjecatelj 8 bodova, zatim 6, 4, 3 pa 2 boda. Ostali

natjecatelji koji nisu isključeni i nisu odustali u utakmici dobivaju po 1 bod. 

Bodovanje u finalu Karoca Dressage Cupu: 
1. Jednako kao u drugim utakmicama kupa, s time da se bodovi osvojeni u finalu množe sa koeficijentom 1,5. 

2. Bodovi za ukupni plasman u Karoca Dressage Cupu sakupljanju se u svakom kolu. 

3. Ukupni pobjednik Karoca Dressage Cupa je onaj natjecatelj koji sakupi najviše bodova. Ako se dogodi da dva 

ili više natjecatelja imaju jednak broj bodova nakon finalnog kola, ukupnog pobjednika određuje bolji plasman

u finalu. 

4. Da bi se bodovao natjecatelj (a ne par, konj i natjecatelj) dovoljno je sudjelovati u jednom kolu ili u finalu. 

Pravo nastupa u utakmicama Karoca Dressage Cupa: 
1. Pravo nastupa u utakmicama imaju svi jahači s odgovarajućim natjecateljskim licencama.



PROPOZICIJE ODOBRENE:

ODBOR SUDACA: ODBOR ZA DRESURNO JAHANJE:

KONJIČKI KLUB KAROCA


