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Nov datum in veliko zanimivosti
Športna tekmovanja, turizem, nastopi, umetnost in zabava so ključne besede 119. sejma 
Fieracavalli, ki bo letos dva tedna bolj zgodaj kot običajno.

26.-29. oktober 2017
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Nakup vstopnic je možen na spletu http://www.fieracavalli.it  
Vsakemu konjeniškemu klubu, ki bi želel prejeti plakat Fieracavalli in ga obesiti v svojih prostorih,  

bomo podarili dve brezplačni vstopnici. Pišite nam na info@mz-consulting.org 

www.fieracavalli.it

O d četrtka, 26., do nedelje, 29. 
oktobra, bodo razstavne dvorane 

veronskega sejma sprejele več kot 160.000 
obiskovalcev, ki si bodo prišli ogledat več 
kot 3.000 konj, ki bodo predstavljali 60 
pasem z vsega sveta. Na ogled bo 200 
dogodkov, od tekmovanj, razstav, šovov, do 
animacij.
Šport bo ponovno v središču 
veronskega dogajanja, ki vsako leto gosti 
najpomembnejša državna in mednarodna 
tekmovanja, vključujoč 17. izvedbo 
tekmovanja “Jumping Verona” – edine 
italijanske izvedbe Longines FEI World 
Cupa™, ki se odvija v paviljonu BMW. 
Tekmovanja bodo potekala tudi v hali 2 
in 5 s tekmovanji CSI 2* in mednarodnim 
tekmovanjem ponijev pod pokroviteljstvom 
FISE, italijanske konjeniške zveze. 
V Verono se vrača tudi dresurno tekmovanje 
v prostem slogu (KUR). Na njem se bo 
dobitnica medalje na olimpijskih igrah 

Valentina Truppa na tekmovanju v petek in 
soboto poslovila od zvestega sopotnika 
Chablisa, največkrat odlikovanega konja v 
italijanski dresuri.
Če sta vam blizu hitrost in adrenalin, 
se morate udeležiti vesternskih šovov v 
dvoranah 11 in 12, kjer bo veliko hitrosti 
in rejskih predstavitev. Na koncu pa sledi 
še eno presenečenje: konjska igra z žogo 
– ekipni šport za vso družino bo zavzel 
območje A blizu glavnega vhoda na razstavni 
prostor. 
Na rejskem področju se bo predstavilo več 
kot 3000 konj z vsega sveta; italijanske, 
ameriške in španske pasme, pa tudi arabski 
konji, ki bodo tokrat tekmovali v samo 
njim posvečeni dvorani 9 na evropskem 
morfološkem prvenstvu, ki ga organizira 
ANICA, italijansko združenje za rejo arabskih 
konj. Na sporedu bo tudi tekmovanje za 
grand prix za polnokrvne konje, rojene in 
vzrejene v Italiji. 

Po desetih letih se na sejem vrača tudi ena 
najstarejših in najbolj prestižnih pasem, 
ahaltekinci, o katerih bomo več napisali v 
naslednji številki. 

M. M. 
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