ZAPREŽNI TURNIR
KUP ERGELE ĐAKOVO
FINALE
2018./2019.

ORGANIZATOR:
Državna ergela Đakovo i Lipik
Adresa: Augusta Šenoe 45, 31400 Đakovo
Tel: 031/813-286
E-mail: lipicanac@ergela-djakovo.hr

Fax: 031/822-530
www: ergela-djakovo.hr

MJESTO ODRŽAVANJA:
Zatvorena jahaonica Državne ergele Đakovo, Augusta Šenoe 45
Sva kola kupa održati će se u hali Državne ergele Đakovo, u vremenu od 01.
listopada 2018. godine do najkasnije 30. travnja 2019.
FINALE: 27.04.2019.

ODGOVORNA OSOBA:
Nikola Grizelj, dipl.ing.polj.
Adresa: Augusta Šenoe 45, 31400 Đakovo
Tel: 031/813-286
E-mail: lipicanac@ergela-djakovo.hr

Fax: 031/822-530
www: ergela-djakovo.hr

KONTAKT OSOBA:
Ivan Kuna, mag.ing.agr.
Adresa: Augusta Šenoe 45, 31400 Đakovo
Tel: 031/822-534

E-mail: ikuna@dedl.hr

OPĆI UVJETI:
Opće odredbe pravilnika za organizaciju konjičkih turnira HKS-a primjenjuju se na
sva kola i završno natjecanje.
SUDJELOVANJE:
Natjecanje je otvorenog karaktera i mogu sudjelovati i strani natjecatelji sukladno
pravilima HKS-a. Domaći natjecatelji i konji moraju biti ispravno registrirani pri HKS-u. U
slučaju većeg broja prijavljenih, organizator ima pravo uz pravovremenu obavijest uputiti
pozive natjecateljima sukladno rezultatima na PH u određenoj disciplini.

Natjecanje se odvija samo u seniorskoj kategoriji. Jedan suvozač može pratiti više
natjecatelja. U svakoj disciplini vozač može voziti najviše dvije zaprege, u kojima su konji
različiti i nisu voženi drugim zapregama iste discipline. Pri prijavljivanju definira zapregu
za kup, i s njom uvijek starta kao prvom od zaprega koje vozi. Tijekom jednog turnira ne
može se mijenjati zaprega za kup.
Natjecatelj eliminiran u jednoj disciplini može se na istom turniru u drugoj disciplini
natjecati u konkurenciji. Natjecatelj diskvalificiran u jednoj disciplini, nema pravo daljeg
nastupa na istom turniru.
SVI NATJECATELJI MORAJU SE PRIJAVITI ORGANIZATORU SUKLADNO NAVODU
U PROPOZICIJAMA SVAKOG KOLA I ZAVRŠNOG TURNIRA.
KONJI I OPREMA:
Konji moraju zadovoljavati uvjete HKS-a i veterinarske propise i moraju biti u dobi 4
godine i više. Oprema je sukladna propisima za maratonske utakmice.
Isti konj može nastupati u više disciplina, ali samo jedanput. Konj diskvalificiran u bilo
kojem trenutku trajanja turnira nema pravo daljeg nastupa na istom turniru.
UTAKMICE:
Obje discipline voze iste parkure i jednako se sude.
Parkur mora biti odobren od sudačkog vijeća najmanje 60 minuta prije starta prvog
natjecatelja. Svi prijavljeni natjecatelji voze dvije kvalifikacijske utakmice.
PARKUR:
Se sastoji od 8 vrata s čunjevima širine 180 cm i dvije čvrste prepreke od namjenskih
drvenih zapreka. U svakoj čvrstoj prepreci obvezana su 4 prolaza (A;B;C;D) i postavljaju
se tri loptice. Obje kvalifikacijske utakmice imaju isti parkur.
KVALIFIKACIJSKE UTAKMICE:
Kvalifikacijske utakmice sude se po tablici A, utakmice preciznosti na vrijeme bez baraža.
Propisani tempo je 230 m/min. U slučaju jednakog broja kaznenih bodova bolje plasirani
je natjecatelj s boljim vremenom. Maratonske prepreke voze se unutar objedinjenog
vremena, a tijekom apsolviranja prepreke koja je označena brojem i čunjevima kroz koje
se mora proći prije prolaska vrata A i poslije prolaza vrata D sudi se sukladno
maratonskim utakmicama.
Za konačan poredak kvalifikacija rezultati obje kvalifikacijske utakmice se zbrajaju
(zbrajaju se i bodovi i vrijeme da se dobije jedinstven rezultat). U završnu utakmicu
plasiraju se tri najbolje plasirana natjecatelja ili svi sa istim rezultatom među prava tri. Oni
dijele prva tri, ili više mjesta ukoliko ima jednakih rezultata, ostali se rangiraju prema
rezultatima zbroja kvalifikacijskih utakmica.
ZAVRŠNA UTAKMICA:
Završna utakmica sudi se po tablici C tako da se umjesto kaznenih bodova dodjeljuju
sekunde koje se dodaju ukupnom vremenu i to 5 sekundi, za srušeno 1 ili 2 loptice na
čunjevima - 3 sekunde za srušenu lopticu unutar čvrstih prepreka. Najbolje plasirani je
natjecatelj s najboljim vremenom. Za završnu utakmicu moguća je izmjena osnovnog
parkura, bez čvrstih prepreka i u tom slučaju mora se natjecateljima dozvoliti ponovni
pregled parkura.
U pravilu, ako vrijeme dozvoljava natjecatelji se zagrijavaju vani, u iznimnim slučajevima
će se odobriti zagrijavanje po tri zaprege u hali, bez prolaza kroz kapije uz prijetnju
eliminacije. Vrijeme se mjeri elektronski.

Natjecatelj eliminiran u završnoj utakmici plasiran je kao posljednji od sudionika završne
utakmice, a po redoslijedu rezultata iz kvalifikacijskih utakmica.
BODOVANJE:
Bodovi za kup dodjeljuju se samo natjecateljima koji imaju pravo natjecati se za kup.
Najbolje plasirani natjecatelj po rezultatskoj listi otvorene utakmice, a koji se boduje za
kup, dobiva 10 bodova, sljedeći natjecatelj 8 bodova, zatim 7,6,5,4,3 pa 2 boda. Ostali
natjecatelji koji nisu isključeni i nisu odustali u utakmici dobivaju po 1 bod. Bodovanje u
finalu je isto kao u pojedinim kolima, ali se bodovi množe s koeficijentom 1,5.
Natjecatelji koji se natječu za plasman u kolu kupa startaju prvi u utakmici, a njihov
redoslijed startanja u svakom kolu određuje se izvlačenjem uz nazočnost dva suca i
predstavnika natjecatelja. Ako natjecatelj nastupa s više konja, boduje se rezultat koji je
natjecatelj ostvario s prvim prijavljenim konjem/konjima. U slučaju da je utakmica kupa
otvorena i za natjecatelje koji se ne boduju za kup, plasman natjecatelja u kupu dobiva
se neovisno o ostalim natjecateljima.
Za nositelja pobjednika Kupa obvezno je sudjelovanje na najmanje jednom Kolu i u finalu.
Ukupni pobjednik Kupa je onaj natjecatelj koji sakupi najviše bodova iz svih održanih kola
i finala. Da bi se bodovao natjecatelj (a ne par konj-natjecatelj) dovoljno je sudjelovati u
jednom kolu. Pravo nastupa u finalu imaju natjecatelji koji imaju najmanje 1 osvojeni bod
iz prethodnih kola.

UKUPAN POREDAK:
Za nositelja pobjednika Kupa obvezno je sudjelovanje na najmanje jednom Kolu i u finalu.
Ako se dogodi da dva ili više natjecatelja imaju jednak broj bodova nakon finalnog kola,
ukupnog pobjednika određuje bolji plasman u finalu.

SUDAČKO VIJEĆE
Ivica Bogadi (predsjednik)

Ivan Kuna, mag.ing.agr.

POSTAVLJAČ STAZE: Filip Grgačević
ZAPISNIČAR: Monika Bogadi
SLUŽBENI VETERINAR: Veterinarska stanica Đakovo, Đakovo
DEŽURNI LIJEČNIK: Osiguran
DEŽURNI POTKIVAČ: Tomislav Obrovac

PRIJAVE ZA NATJECANJE:
Prijave slati na adresu organizatora najkasnije do 25. travnja 2019. godine do
15:00 sati.
Prijave na dan natjecanja uz naknadu od 50,00 kn po natjecatelju.
Kontakt za prijave: Ivan Kuna, mag.ing.agr., tel: 031/822-534, e-mail:
ikuna@dedl.hr, mob: 099/816 7840

SMJEŠTAJ NATJECATELJA:
Na vlastiti trošak.
SMJEŠTAJ KONJA:
Moguća rezervacija boksova bez naknade. Broj boksova je ograničen.

ZDRAVSTVENI UVJETI KONJA
Za zdravstvenu kontrolu konja primjenjuje se regulativa Republike Hrvatske, a
provodi je dežurni veterinar. Za nadzor odgovoran ovlašteni veterinar.

POSEBNE ODREDBE
- Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za konje, natjecatelje, prateće osoblje,
opremu kao ni prema trećim licima
- Svi plasirani natjecatelji na dodjeli nagrada moraju se pojaviti sa zapregom, inače
gube pravo na nagradu
- Svako grlo smije startati maksimalno dva (2) puta (jednom u utakmici jednoprega
i jednom u utakmici dvoprega)
- Organizator zadržava pravo izmjene programa

N A T J E C A NJ A
RASPORED NATJECANJA
Subota, 27. travnja 2019. godine
14:00 sati - izvlačenje startnih brojeva i pregled parkura
15:00 sati - start utakmice - jednopreg, dvopreg

NAGRADNI FOND
Novčane nagrade predviđene za jednoprege i dvoprege za tri prvoplasirana u
ukupnom poretku (pobjednike kupa).
Za tri prvoplasirana u svakoj utakmici (Kolu) - pehari, za tri prvoplasirana - rozete.

UKUPNI NOVČANI FOND: 3.500,00 kn
Raspodjela novčanog fonda za pobjednike kupa:

JEDNOPREZI: 1.500,00 kn
1. mjesto: 800,00 kn

2. mjesto: 450,00 kn

3. mjesto: 250,00 kn

2. mjesto: 650,00 kn

3. mjesto: 350,00 kn

DVOPREZI: 2.000,00 kn
1. mjesto: 1.000,00 kn

