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Magyar nyelvű verzió lentebb 

 

Dear competitor, 

 

Thank you very much for your entry for the CAI2* & CAI3* in Lipica, Slovenia, 

from 29th September to 2nd October, 2022. 

Please find underneath important information about the competition. 

 

Arrival 

To avoid traffic jams at the entrance we will organise the entrance of the 

competitors through the gates at the Italian border. In your navigation system, 

please enter GPS coordinates: 45.670007 13.884555. This brings you to the 

border crossing Lipica which means practically to the entrance point for the 

stables.  

 

The grounds and the stables are open from Tuesday, 27th September, 08.00 hrs.  

 

The veterinarian team is present to welcome you between 08.00 and 20.00 hrs.  

If you arrive after 20.00 hrs., please inform the Organizer Mitja Mahorcic:  

+ 386 41 376 110. 

 

Make sure that you have the result of the test to Equine Infectious Anaemia 

(negative Coggins Test) not older than one year registered in the passports of 

your horses. 

Horses can enter the stud farm if vaccinated for EHV1 OR with negative PCR test 

results for EHV (nose swab) performed within 120 hours before arrival.  

 

First bedding (shavings) will be provided. Thereafter shavings, straw and hay 

tickets can be purchased at the Show Office and can then be obtained from the 

Stable Manager during the fodder hours: between 07.00 and 10.00 and between 

16.00 and 18.00 hrs. 
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FEI Horse App 

Last season the FEI introduced the FEI Horse App and it is compulsory to use this 

app this season as well. Please make sure that you take two daily temperature 

readings for every competing horse for the three days before arriving at an FEI 

Event and register this in the app. You will also need to fill in the Horse Health FEI 

Self-Certification Form for all Horses attending an FEI Event. 

 

Other 

1. There are no motorized vehicles allowed on the show grounds and in phase B 

of the marathon. There is no restriction on the use of (electric) bicycles. 

2. Please note that only cones provided by the Organising Committee are 
allowed. 

3. You will be designated a number by the organization which will be posted on 
the website one week in advance. Your bridle number consists of your 
carriage number + A,B,C etc. The numbers will be in your welcome pack, to be 
picked up from the Show Office. 

4. Breakfast, lunch and dinner can be taken at own account in the catering tent 
or at the Hotel Maestoso. 

5. Dogs on the leash at all times. No open fires on the premises. 
6. Please bring the IBAN/BIC codes of your bank account with you to ensure 

smooth settlement of prize money (if applicable). 
7. Please inform us of double use of carriages or grooms before Wednesday 

28th September, 17.00.  
8. Please update your FEI bio online so that our announcers have up to date 

information: https://www.fei.org/bios 
9. Starting orders, results, maps and other information will be available via the 

WhatsApp Group. Invitation/QR Code will follow later. 
 

More information will be provided upon your arrival in Lipica. 

We wish you a safe journey and we look forward to welcoming you in Lipica! 

 

With kind regards, 

On behalf of the Organising Committee, 

 
Cindy Timmer    Mitja Mahorcic 

Show Office CAI Lipica   Stud Farm Lipica 

M: +31 654 674396   + 386 41 376 110 

E: h2t@xs4all.nl    mitja.mahorcic@gmail.com 

https://www.fei.org/bios
mailto:h2t@xs4all.nl
mailto:mitja.mahorcic@gmail.com
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Kedves versenyzők, 

 

Köszönjük, hogy neveztetek a CAI2*-os és CAI3*-os nemzetközi fogathajtó 

versenyre melyet Lipicán, Szlovéniában 2022. szeptember 29. és október 2. 

között rendezünk. 

Az alábbiakban néhány fontos információt olvashattok a versennyel 

kapcsolatban. 

 

Érkezés 

A hosszú sorban állás elkerülése érdekében, a rendező a versenyzői kemping és 

istálló bejáratát az olasz határ felől fogja megnyitni. Kérjük az alábbi GPS 

koordinátákat használjátok az útvonaltervezéskor mint úticél: 45.670007 

13.884555. Ez a lipicai határátkelőhöz irányít benneteket, amely a kemping 

bejáratát is jelenti egyben.  

 

A versenyhelyszín és az istállók szeptember 27-én, kedden 08.00-kor nyitnak.  

 

Az érkezésnél az állatorvosok 08.00 és 20.00 óra között várnak benneteket.  

Ha a megadott időintervallumon kívül érkeznétek (20.00 óra után), kérjük 
jelezzétek a rendező, Mitja Mahorcic felé: + 386 41 376 110. 
 
Kérjük bizonyosodjatok meg róla, hogy a lovaitok érvényes, egy évnél nem 
régebbi Equine Infectious Anaemia teszttel rendelkeznek (negatív Coggins Teszt) 
amely a lóútlevélben van rögzítve. 
A ménes területére belépő minden ló számára kötelező az EHV 1 elleni 
oltás, VAGY az érkezést megelőzően 120 óránál nem régebbi negatív PCR teszt 
eredmény, amely igazolja, hogy a lovak EHV 1-el nem fertőzöttek. 
 
Az első almolás (forgács) biztosítva lesz. Ezt követően forgács és széna jegyeket a 
versenyirodán lehet vásárolni, majd az istállómestertől az alábbi időszakokban 
átvenni: reggel 07.00 és 10.00, valamint délután 16.00 és 18.00 között. 
 
FEI Horse App 
Ne felejtsétek elkezdeni napi kétszer mérni és a FEI HorseApp-ban regisztrálni 
lovaitok testhőjét a helyszínre való érkezés előtt 3 nappal. Ha kedden érkezel 
(istállónyitás) már szombat reggeltől folyamatosan regisztrálni kell! A Horse 
Health FEI Self-certification nyomtatványt is ki kell tölteni az app-ban érkezés 
előtt! 
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Egyebek 
 
1. Motoros járművek használata tilos a versenyhelyszínen, valamint a maraton B 

szakaszán. Az (elektromos) kerékpárok használata nincs korlátozva. 
2. Kérjük vegyétek figyelembe, hogy csak a rendező által biztosított selybákat 

lehet használni. 
3. A kocsiszámokat a versenyrendező egy héttel a verseny kezdete előtt teszi 

közzé a honlapon. A lószámokat a versenyirodán lehet majd átvenni. 
4. Saját költségre reggeli, ebéd és vacsora fogyasztására van lehetőség a 

büfésátorban vagy a Maestoso hotelben. 
5. Kérjük a kutyákat mindig pórázon tartani. Nyílt láng használata tilos. 
6. Kérjük hozzátok magatokkal az IBAN számotokat és a hozzá tartozó BIC kódot 

a pénznyeremény zökkenőmentes átutalásához. (Amennyiben szükséges)  
7. Kérjük szeptember 28., szerda 17.00-ig jelezzétek a közös kocsikat és/vagy 

segédhajtókat a versenyirodán. 
8. FEI Adatlap: Kérjük frissítsétek az FEI adatlapotokat, hogy a bemondóknak 

aktuális információval tudjunk szolgálni: https://www.fei.org/bios 
9. Startlistákat, eredményeket, térképeket és további információt a Whatsapp 

Csoportban fogunk közzétenni. A meghívólink és QR kód hamarosan elérhető 
lesz.  

 

További információt a versenyre való érkezéskor biztosítunk. 

Sok szeretettel várunk mindenkit Lipicán! 

 

Üdvözlettel, 

A rendező bizottság nevében 

 

Cindy Timmer    Mitja Mahorcic 

Versenyiroda CAI Lipica  Stud Farm Lipica 

M: +31 654 674396   + 386 41 376 110 

E: h2t@xs4all.nl   mitja.mahorcic@gmail.com 

 

https://www.fei.org/bios
mailto:h2t@xs4all.nl

