I. POSEBNA DOLOČILA

1.Pokal Alpe Adria v dresurnem jahanju 2018 poteka pod okriljem in nadzorom treh držav gostiteljic
(Avstrije,Italije in Slovenije) ter v skladu z FEI pravili. Za usklajevanje z nacionalnimi konjeniškimi zvezami so
zadolženi: za Avstrijo ga. Ulrike Zajic, in ga. Victoire Mandl, za Slovenijo g. Klemen Turk in ga. Jasna Božac . V
letu 2018 so kot pidružene članice povabljene Hrvaška, Nemčija in Italija . Odgovorna oseba za Hrvaško je g.
Željko Valuh , za Nemčijo pa g. Hohlmeier.

2.Pokal Alpe Adria v dresurnem jahanju 2018 sestavljajo dva kvalifikacijska turnirja in zaključni finalni turnir.

3.Pokala Alpe Adria v dresurnem jahanju 2018 se lahko udeležijo vsi tekmovalci z italijanskim,
slovenskim,avstrijskim hrvaškim državljanstvom in nemškim državljanstvom oz. tekmovalci , ki imajo
ustrezno licenco konjeniške zveze v Italiji, Avstriji, Sloveniji , Hrvaški ( SLO,AUT,CRO,ITA, GER) in v Nemčiji
.Tekmovalci iz Nemčije morajo prav tako imeti prijavo na tekmovanje iz lastne države.
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4.Kraji tekmovanj:

1.KV

Država

Datum

Kraj tekmovanja

Rok Prijav

AUT

23.03./25.03.2018

St. Margarethen

05.03.2018
(def.)preko ZNS

vodja g. Karl Stückler
ga. Marlies Mangge
2.KV

SLO

01.06./03.06.2018

Lipica

07.05.2018 (nom.)

Vodja: g. Klemen Turk
Mag. Janez Rus/

14.05.2018 (def.)

Ga. Jasna Bozac
Finale

AUT

05.10./07.10.2018

St. Margarethen
vodja: g. Karl Stückler

17.09.2018(def.)preko
ZNS

ga. Marlies Mangge

5.Tekmovanja za Pokal Alpe Adria potekajo v naslednjih kategorijah: A,L, LM, M , S in S-velika tura.
6.Dresurne naloge
V vsaki kategoriji se jahajo uradne FEI dresurne naloge (v aktualnih izdajah) in v skladu z FEI pravili. Protokoli
so v angleškem jeziku. Naloge so enake na vseh turnirjih. Vsak organizator lahko razpiše poleg AADT
dresurnih nalogah še druge dodatne tekme, ki morajo biti pravočasno posredovane v vabilih (odprte tekme)
najmanj 6 tednov pred pričetkom AADT turnirja in po potrditvi propozicij. Komentarji na protokolih so v tem
primeru v jeziku države ali v angleškem jeziku ter v skladu s pravili gostujoče KZ. Pristojbine za te tekme so v
skladu s cenikom pristojne Konjeniške zveze gostujoče države.

7.Vsa tekmovanja v okviru Pokala Alpe Adria se jahajo s konji oz. s poniji in so lahko odprta.AADT pravila
veljajo tudi za odprte tekme in dodatno razpisane tekme v okviru AADT tekmovanj.
Jahalna oprema: je v skladu z FEI pravlnikom za dresurno jahanje tako za AADT tekme kot tudi za odprte
tekme, vendar je za konje dovoljen bič dolžine 1,20 m in za ponije pa bič dolžine 1,00 m.Za nacionalno
razpisane tekme veljajo nacionalna pravila.
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8.Štartnina in Prijavnina
V Avstriji se plača štartnina in prijavnina v skladu s pravili KZ Avstrije. V Sloveniji se plača štartnina in
prijavnina v skladu s pravili konjeniške zveze Slovenije.Enako velja za odprte tekme.

9.Najemnina za bokse
Najemnina za bokse se zaračuna po konju v skladu z veljavnimi pravili v gostujoči državi. Lahko se zahteva tudi
plačilo za končno čiščenja boxa. V kolikor konji po definitivnem roku prijav ne pridejo v rezervirani boks,
mora lastnik konja najemnino boksa vseeno plačati. Lahko pa se najemnina prenaša tudi na ostale
nadomestne tekmovalce posamezne KZ države. Rezervacijo boksov je treba posredovati organizatorju v
skladu s propozicijami organizatorja.

10.Prijavnina za Pokal AADT po konju /jahaču

Kategorija A in L

€ 30,00

Kategorija LM

€ 35,00

Kategorija M

€ 45,00

Kategorija S

€ 50,00

Prijavnina se plača samo enkrat in sicer pred prvim štartom ( konj/jahač) za udeležbo v celotnem Pokalu
AADT( v poštev prideta le prva dva turnirja v skladu s koledarjem ).Prijavnino za Pokal AADT mora
organizator kvalifikacijske tekme nakazati organizatorju finala AADT.

11.Prijavljanje / Licence
Za turnirje v okviru AADT v tujini licenca gostitelja ni potrebna.

12.Vodja ekipe
Vsaka država imenuje vodjo ekipe za vsak turnir. Vodja ekipe ali njegov zastopnik mora biti prisoten na
žrebanjih in zastopa tekmovalce lastne države napram organizatorju. V skladu s FEI pravili morajo biti
prisotni na žrebanju : po en sodnik/ sodnica in tekmovalec / tekmovalka. Prijavljanje konjev in tekmovalcev
iz sosednih držav poteka preko pristojne nacionalne Konjeniške zveze in AADT –organizacije oz. prireditelja.
Vsi konji in tekmovalci, domači in tuji se morajo na turnirje v Avstriji prijaviti preko ZNS ( centralni sistem
prijav). Najdete ga na web strani konjeniške zveze Avstrije OEPS ( www.oeps.at).
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13.Organizacija
Predstavnik AADTiz vsake države imenuje šefa ekipe za tekmovalce udeleženih držav za vsak turnir. Šef
ekipe je odgovoren za skladnost in pravilnost prijav konj in jahačev z ustreznimi licencami.
Splošno pravilo: vsaka Konjeniška zveza nosi odgovornost za prijave. Odpovedi po definitivnem roku se
obravnavajo po FEI pravilih.

14.Sodniki
Na vsakem od AADT turnirjev ( dva kvalifikacijska in eden finalni turnir ) izpod 65 nastopajočih parov konj /
jahač sestavljajo sodniški zbor skupno najmanj trije sodniki.Najmanj eden sodnik mora biti povabljen iz AADT
sosedne države.Pravočasne prijave bodo olajšale organizacijo prireditve in predvsem zagotovile,pravočasno
povabilo in udeležbo kompetentnih sodnikov. AADT naloge se sodijo ločeno. V primeru , da se povabljeni
sodnik ne more udeležiti turnirja, lahko le ta v soglasju z organizatorjem povabi nadomestnega sodnika iste
nacionalnosti.
V kolikor kateri izmed organizatorjev odpove AADT turnir navkljub temu , da je bilo dokazano prijavljenih več
kot 30 tekmovalcev,mora le ta plačati organizatorju finalnega turnirja kazen v znesku € 1000,00. Izvzeta je
odpoved turnirja v primeru višje naravne sile. V tem primeru odločitev sprejme sodniški kolegij skupaj z
organizatorjem.

15.Cepljenja in test na kužno malokrvnost
Vsi udeleženi konji morajo imeti veljavni identifikacijski dokument z vpisanim cepljenjem (proti konjski
influenci) v skladu z FEI pravili, ki ne sme biti starejši od šest mesecev (+21 dni). Slovenija zahteva dodatno še
vpisani negativni test na kužno malokrvnost, ki ne sme biti starejši od enega leta.

II. KVALIFIKACIJSKI TURNIRJI
1. Na tekmah kvalifikacijskih AADT turnirjev 2018 se jahajo aktualne FEI naloge.

Kategorija

Petek

Sobota

Nedelja

Kat A -1.oddelek

FEI Children
Preliminary Test A

FEI Children
Preliminary Test A

FEI Children
Preliminary Test A

(ED.2014) update
2018

(ED.2014) update
2018

(ED.2014) update
2018

FEI Children

FEI Children

FEI Children

(letnik 2003 in
mlajši)

2.oddelek
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(letnik 2002 in
starejši)

Preliminary Test A

Preliminary Test A

Preliminary Test A

(ED.2014) update
2018

(ED.2014) update
2018

(ED.2014) update
2018

KAT L

FEI Children
Preliminary Test B

FEI Children Team
Test

FEI Children Team
Test

(ED.2014) update
2018

(Ed.2015) update
2018

(Kat.L)

FEI Pony Preliminary
Test

FEI Pony Team Test

FEI Children
Individual Test

KAT. L/M

(Ed.2012) update
2018
KAT. M

FEI Juniors
Preliminary Test
(Ed.2009) update
2018

KAT. S

KAT S –Velika tura

(Ed.2012) update
2018
FEI Juniors Team Test
(Ed.2009) update
2018

(Ed.2015) update
2018

(Ed.2014) update
2018
FEI Juniors Individual
Test
(Ed.2009), update
2018

FEI Young Rider
Preliminary Test

FEI Young Rider Team
Test (St. Georges)

FEI Young Rider
Individual Test

(Ed.2009), update
2018

(Ed.2009), update
2018

(Ed.2009), update
2018

FEI Intermediate II

FEI Grand Prix

FEI Grand Prix Special

(Ed.2014) update
2018

(Ed. 2009,rev.2014)
update 2018

(Ed. 2009,rev.2014)
update 2018

V finalu so naloge Kat. A in L kot tudi S-velika tura na tretji Finalni dan enake.V Finalnem
tekmovanju Kat. LM; M in S se tretji dan tekmuje v Freestyle ustrezne kategorije:Kat. LM –FEI Pony
Frestyle; Kat. M –Junior Freestyle; Kat.S-FEI Young Rider Freestyle.

2. Kvalifikacije :Pokal AADT poteka v okviru dveh oz. treh kvalifikacijskih turnirjev in Finalnega
turnirja.Kvalifikacijska tekmovanja potekajo v sklopu nacionalnih turnirjev CDN-A*/ B*.
V kvalifikacijskih tekmah nastopajo tekmovalci lahko z različnimi konji,vendar morajo s konjem , s
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katerim nastopajo v Finalu , vsaj enkrat tekmovati na kvalifikacijski tekmi.Tekmovalec prinese s
seboj 5 najboljših rezultatov v finale , ki se jih prišteje k finalnem rezultatu v nedeljo 7.10.2018.

3. Upravičenost štartanja:
Kategorija A Trophy je razdeljena v dve skupini:
- skupina 1: jahači starosti do 15. leta (letnik 2003 in mlajši);
- skupina 2: jahači starosti nad 16. letom (letnik 2002 in starejši).
V kategoriji A in L lahko štartajo le jahači, ki do trenutka definitivne prijave oz. do prvega
kvalifikacijskega turnirja še nikoli niso štartali v Grand Prix-u. Par konj/jahač lahko štartata v tej
kategoriji, če še nista nikoli nastopila v tekmovanju M kategorije pred njihovim prvem štartu v
AADT.To ne velja za odprte tekme.

4. Vsak tekmovalec lahko tekmuje v dveh Kategorijah Pokala pod istimi pogoji kot je zgoraj
navedeno, ne sme pa tekmovati s konjem , s katerim tekmuje v enem Pokalu tudi v drugem
Pokalu.

5. Štartne liste
Vrstni red štartov na vseh tekmovnjih in tudi v finalu se vedno žreba.

6. Prijave za tekme
Prijave na tekme se oddajo na predvečer vsakega tekmovalnega dneva in sicer do 19:00 ure v
Avstriji , v Sloveniji pa do 17:00 ure. Sledi žrebanje,ki poteka ob prisotnosti enega izmed sodnikov,
po možnosti predsednika sodniškega zbora (pooblaščenec na turnirju).Po žrebanju se pripravijo
štartne liste, ki morajo biti objavljene do 21.00 ure. Za tekmovalce ,ki štartajo v AADT odprtih
tekmah veljajo prav tako FEI pravila.
Po žrebanju ni dovoljena nobena sprememba časa štartov.

7. Oprema konj in jahačev
Oprema je v skladu z aktualnimi FEI pravili v dresurnem jahanju. To pomeni, da se vse AADT naloge
jahajo z navadno brzdo, izvzete so AADT naloge za mladince in za mlade jahače, za tekmovalce v Sveliki turi. Pri FEI Juniors-Preliminary nalogi se po lastni želji lahko uporablja tudi navadna brzda.
Čepsi so dovoljeni v A ,L. LM nalogah.
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Bič je dovoljen in sicer dolžine 1,20m za konje in 1,00m za ponije.

III. FINALE

1.V finalu se upoštevajo vse kvalifikacijske tekme posamezne kategorije za rezultat. Kot
kvalifikacijske tekme se upoštevajo poleg ostalih tudi tekmovanja finalnega turnirja v petek
in v soboto . Kategorija LM,M in S se na finalno nedeljo zaključijo s tekmami v Freestylu.V
primeru izenačenosti rezultata odloča boljši rezultat v Freestylu, pri še nadalnji izenačenosti
pa šteje boljši rezultat ocene B.
V primeru izenačenosti v finalu Kategorij A in L in v S-velika tura šteje boljši rezultat
nedeljskih tekem.

IV. SLAVNOSTNE PODELITVE NAGRAD

1.Podelitev nagrad v kvalifikacijskih tekmah

V kvalifikacijskih tekmovanjih se podelitve udeležijo prvi trije uvrščeni tekmovalci na konjih,ki prejmejo
častne nagrade in rozete. Najmanj 25 % od vseh nastopajočih je uvrščenih .Uvrščeni tekmovalci od 4. pa
do zadnjega mesta se udeležijo podelitve brez konj vendar v tekmovalni jahalni opremi. Organizator le–
tem podeljuje rozete.

2. Podelitev nagrad v finalu za kategorije
Podelitev se prične s slavnostnim vhodom tekmovalcev vseh držav udeleženk vendar brez konj v
tekmovalni jahalni obleki.Zmagovalci vsake kategorije prejmejo častne nagrade in tekmovalci do vključno
6.mesta nagrade v skladu s spodnjo tabelo.
Izjema :Tekmovalci Kategorije A oddelek prejmejo do vključno 6. mesta praktične nagrade.
Zmagovalec in uvrščeni v kategoriji L prejmejo do vključno 6. mesta srebrne kovance v skladu s spodnjo
tabelo.
Zmagovalci in uvrščeni v Kategorijah LM, M , S in S-velika tura prejmejo do vključno 6. mesta zlate
kovance kot je navedeno v spodnji tabeli.
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3.Denarne in praktične nagrade v finalu AADT:

1. mesto

2. mesto

3. mesto

4. mesto

5. mesto

6. mesto

Skupaj

Kat. A

Praktična

Praktična

Praktična

Praktična

Praktična

Praktična

Letnik
2003 in
mlajši

nagrada

nagrada

nagrada

nagrada

nagrada

nagrada

Kat.A

Praktična

Praktična

Praktična

Praktična

Praktična

Praktična

Letnik
2002 in

nagrada

nagrada

nagrada

nagrada

nagrada

nagrada

Srebrni
kovanci
vrednost

Srebrni
kovanci
vrednost
cca. 45€

Srebrni
kovanci
vrednost
cca. 20€

Srebrni
kovanci
vrednost
cca. 20€

Srebrni
kovanci
vrednosti

cca. 55€

Srebrni
kovanci
vrednost
cca. 30€

cca. 20€

€ 190,00

Zlati kovanci
vrednost cca

Zlati kovanci
vrednosti

200€

Cca 150€

Zlati
kovanci
vrednost
cca 100€

Zlati
kovanci
vrednost
cca 50€

Zlati
kovanci
vrednost
cca 50€

Zlati
kovanci
vrednost
cca50€

€600 ,00

Zlati kovanci
vrednost

Zlati kovanci

Zlati
kovanci
vrednost
cca. 150€

Zlati
kovanci
vrednost
cca. 100€

Zlati
kovanci
vrednost
cca. 50€

Zlati
kovanci
vrednost

Zlati
kovanci
vrednost
cca. 200€

Zlati
kovanci
vrednost
cca. 100€

Zlati
kovanci
vrednost
cca. 50€

Zlati
kovanci
vrednosti

Zlati
kovanci
vrednost
cca. 200€

Zlati
kovanci
vrednost
cca. 100€

Zlati
kovanci
vrednost
cca. 50€

Zlati
kovanci
vrednosti

starejši
Kat. L

KAT LM

Kat. M

cca. 300€
Kat. S

Kat SVelika
tura

vrednost
cca. 200€

Zlati kovanci
vrednost cca.

Zlati kovanci
vrednosti

400€

cca. 300€

Zlati kovanci
vrednost cca.

Zlati kovanci
vrednosti

400€

cca. 300€

cca. 50€

€850,00

cca 50€

€1.100,00

cca 50€

€1.100,00
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Skupaj

€3.840 ,00

V. ORGANIZACIJA

1.

Organizator je dolžan plačati vsakemu sodniku povračilo stroškov (120€ na tekmovalni dan),
prenočišče v hotelu ter prehrano in brezalkoholno pijačo v kraju prireditve. V kolikor kateri od
sodnikov pripotuje z letalom ali z vlakom, je organizator dolžan poskrbeti le za transfer od letališča
(železniške postaje) do kraja prireditve in nazaj. Sicer je organizator dolžan za potne stroške sodniku
plačati kilometrino v višini 0,35€/km od doma do kraja prireditve ter nazaj, vendar največ do zneska
300€ vključno z vinjeto in cestnimi taksami. Če katera od držav prijavi 30 tekmovalcev in več se
priporoča, da organizator povabi dodatnega sodnika iz te države. Prav tako je odgovorni vodja ekipe
iz države, ki prijavi definitivno najmanj 20 tekmovalcev upravičen do brezplačne namestitve z
zajtrkom v hotelu ter dveh obrokov hrane in brezalkoholne pijače na tekmovalni dan (začenši z
večerjo v četrtek in do zaključka turnirja), ki jo nudi v tem primeru organizator tega turnirja.

Po lastnih zmožnostih organizira vsak prireditelj v času svojega turnirja skupni Alpe Adria večer.

Podpis Konjeniških zvez Avstrije in Slovenije ter organizatorja

OEPS

RV St. Margarethen

KZS

Lipica
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