Zapisnik 1. redne seje IO DRIKS, 2008

Šempeter pri Gorici, 04.02.2008

1.

Prisotni in sklepčnost

Prisotni člani IO: Jan Zakrajšek, Zvone Pavšič, Lise Pavšič, Peter Vilhar, Špela Suhač.
Odsotni člani: Tone Kuhar.

Sklep: Ker je prisotnih več kot polovico članov IO DRIKS je seja sklepčna.

2.

Licenciranje za SP, MEM in Youth Cup

Sklepi:
•

IO DRIKS sprejema in potrjuje razpis in pogoje za udeležbo slovenskih jahačev na SP 2009, FEIF YOUTH
CUP 2008 in MEM 2008 (priloga: Razpis SP, MEM, YC)

•

Zainteresirane za udeležbo na FEIF YOUTH CUP 2008 pozivamo, da do 15.3.2008 zaprosijo IO za
odobritev udeležbe na omenjenem tekmovanju. Ta datum smo določili zato, da bomo lahko pravi čas
ugotovili število zainteresiranih, ki bodo lahko začeli iskati primernega vodjo ekipe in zato, da se
pravočasno lahko imenuje pripravljalni odbor za izpeljavo vseh postopkov.

•

IO zainteresiranim za udeležbo na MEM 2008 predlaga, da do 15.3.2008 oddajo prijavo za udeležbo na
tekmovanju, zato da se lahko sporazumno imenuje pripravljalni odbor za izpeljavo vseh postopkov in da
se čim prej začne iskati vodjo ekipe. Najkasnejši rok končne prijave na tekmovanje bo objavljen na
spletni strani DRIKS.

•

Zainteresiranim za udeležbo na SP 2009 predlagamo, da do 15.3.2008 izvršnemu odboru najavijo svoj
interes, zato da se lahko sporazumno imenuje pripravljalni odbor za izpeljavo vseh postopkov in da se
čim prej začne iskati vodjo ekipe. Končna prijava na tekmovanje bo možna v letu 2009.

•

Zainteresirani potencialni vodje ekip naj do omenjenih terminov izrazijo svoj interes vodji športa g.
Zvonetu Pavšiču.

3.

Dopolnitve Pravilnika o organizaciji tekmovanj (POT)

Sklep: IO DRIKS soglasno sprejeme spremembe v POT (priloga: Spremembe v POT_januar_08).
Sklep: IO DRIKS soglasno sprejeme spremenjen POT (Priloga: POT_januar_08).
Sklep: Ker je v novem POT-u omenjena taksa, ki jo organizator plača DRIKS-u za organizacijo tekem svetovne
lestvice, IO DRIKS soglasno določi takso za leto 2008, ki znaša 50 €, če je tekma prijavljena do 1.3. Po tem
datumu je taksa 100 €.

4.

OZ in poročila nosilcev

Predstavljena so poročila s področja športa, izobraževanja in reje, finančno poročilo in poročilo predsednika.
Sklep: Vsa poročila o letu 2007 in plane za leto 2008 se priloži vabilu na OZ.

5.

Predlog pravilnika o podeljevanju priznanj najboljšim in najzaslužnejšim

G. Peter Vilhar predstavi predlog pravilnika o podeljevanju vsakoletnih priznanj najboljšim in najzaslužnejšim.
Pravilnik je potrebno dokončno uskladiti, kar lahko pričakujemo na eni od prihodnjih sej IO DRIKS.

6.

Gæðingakeppni

Sklep: Zaradi pomanjkanja časa se točka v zvezi z Gæðingakeppni prestavi na prihodnjo sejo IO

DRIKS.
7.

Izobraževanje

Predstavljen je potek dela na področju izobraževanja (Priloga: Poročilo o delu na področju izobraževanja 2).

Sklep: V delovno skupino za izdelavo izobraževalne matrike se poleg Lise Pavšič in Špele Suhač sprejme tudi
Nejo Kutin.

4.2.2008

Zapisala:
Špela Suhač

v.d. predsednika:
Jan Zakrajšek

Priloga k zapisniku: Spremembe POT-a
1.6 TEKMOVANJA, KI ŠTEJEJO ZA SVETOVNO LESTVICO ( WR - World
ranking)
1.6.1 Tekmovanje lahko organizira DRIKS ali klubi v katerih so člani DRIKSa.
1.6.2 Tekmo lahko prijavi na FEIF le nacionalna organizacija DRIKS, članica FEIF.
1.6.3 Tekmovanja morajo biti napovedana pred tekmovalno sezono do 1. marca.
1.6.4 Organizator plača takso ob prijavi tekme DRIKSu. Lahko tekmo prijavi tudi po
1. marcu, v tem primeru je taksa dvojna.
1.6.5 Obrazci za prijavo so na voljo na spletni strani FEIF. Na obrazcu je zahteva tudi
za registracijo WR registratorja, osebe, ki je odgovorna za pošiljanje rezultatov.
Registrator je lahko eden izmed članov IO DRIKS oz. oseba, ki jo IO DRIKS
pooblasti.
1.6.6 Sestavni del vsake WR registracije je vpis kontaktne osebe (organizatorja),
elektronski naslov, spletna stran in preizkusi, ki se bodo odvijali na tekmi. Registracijo
vodi FEIF.
1.6.7 V WR so vključeni naslednji preizkusi (neupoštevaje starostnih razredov): T1 in
T3, T2, V1 in V2, F1 in F2, PP1, P1, P2, P3 in FS1. Le ocene 5,50 ali več (oz. tem
ocenam primeren čas), štejejo za WR.
1.6.8 Vse preizkušnje morajo upoštevati FIPO pravilnik.
1.6.9 Za preizkuse na ovalni stezi je potrebno 5 sodnikov.
1.6.10 Po registraciji dobi organizator potrdilo po elektronski pošti (dobrodošlica v
WR). 10 do 14 dni pred tekmo dobita nacionalni registrator in organizator opomnik s
kodo tekmovanja. Organizator prejme tudi določene obrazce vključno z obrazci na
katerih se prijavijo FEIF licencirani športni sodniki.
1.6.11 Po tekmi mora organizator poslati podatke – rezultate in sodniške mape z
ocenami nacionalnemu registratorju. Format v katerem morajo biti posredovani
rezultati je opisan v posebnem dokumentu. Z Ice Test programom je možno poslati
dokument v pravem formatu. Nacionalni registrator mora poslati podatke FEIFu v tem
formatu po elektronski pošti po postopku, ki je predpisan posebej.
1.6.12 Rezultati veljajo 2 leti (730dni). Jahača uvrščajo v WR njegove najboljše 3
ocene v zadnjih dveh letih v vsaki od njegovih preizkušenj. WR se še vedno bazira le
na jahača, neodvisno od konja, ki ga je jahal. Rezultati pa lahko sledijo tudi konju s
katerim so bili doseženi (obrazec je bil dodan v letu 2007).

»«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
12. UDELEŽBA NA MEDNARODNIH TEKMOVANJIH V TUJINI
12.1 Za nastop na mednarodnih tekmovanjih kjer tekmujejo nacionalne ekipe in za
katera je prijavitelj DRIKS je potrebno predhodno dovoljenje – licenca, ki jo izda IO
DRIKS.
12.2 Za mednarodna tekmovanja določi kvalifikacijsko normo (oceno) IO DRIKS.
12.3 Ekvipaža, ki se je kvalificirala z zahtevano oceno ( za vsak test za katerega se
prijavlja), ima možnost, da je uvrščena v ekipo, ki bo nastopala na mednarodnem
tekmovanju. Sestavo in velikost ekipe potrdi IO DRIKS. Le-ta določi tudi izbor glede
na dosežene rezultate v primeru, da je število udeležencev omejeno, zahtevano
oceno pa je doseglo večje število ekvipaž. Ekipo se izbere tudi na podlagi
trenutnega stanja konja in jahača.

12.4 Jahač vloži prijavo za udeležbo na mednarodnem turnirju IO DRIKSa. Ekipo za
udeležbo na mednarodnem turnirju v imenu IO DRIKS prijavi vodja za šport oziroma
od IO pooblaščeni vodja ekipe.
12.5 Pogoj za odhod na mednarodno tekmovanje za katero je prijavitelj DRIKS, je
poleg članstva v DRIKSu, kvalifikacije in nominacije v ekipo tudi podpis kodeksa, ki
je sestavni del POT, tč.29.
»«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
21.2.2 Za neprimerno vedenje in dejanja, ki škodujejo ugledu tekmovanj doma ali v
tujini na tekmah velja:
• neprimerno vedenje do tretjih oseb, kot so verbalne ali dejanske žalitve,
sramotenje, zasmehovanje ipd.;
• fizični napad na drugega tekmovalca, strokovnega delavca, funkcionarja ali
katerokoli drugo osebo
• odtujitev ali poškodba tuje lastnine
• neupoštevanje predpisov organizatorja
• dajanje in jemanje nedovoljenih poživil tekmovalcem in konjem
• dajanja lažnih podatkov v zvezi z registracijo tekmovalcev in konj
• vsakršno discipliniranje konja, ki presega dopustno mejo takojšnje kazni, kot je
pretiran trening ali udarci z bičem po vratu ali glavi konja, mučenje konja ali
neustrezno ravnanje s konjem, neustrezno hranjenje, nega oziroma namestitev ali
transport;
• izčrpavanje konja, ki je očitno izmučen;

• sodelovanje na tekmovanjih oziroma poskus sodelovanja s konji, ki niso bili
aktivno cepljeni v skladu s členom 3.2.5 oziroma nimajo ustreznega potrdila o
cepljenju.
• vedenje, ki ni v skladu z etiko jahačev oziroma neustrezno ravnanje s konjem;
• uporaba drugačnih uzd, kot tistih, ki jih predpisuje FIPO;
• uporaba sredstev, ki lahko začasno umetno vplivajo na učinkovitost konja med
preizkusom, oziroma poskusi uporabe takih sredstev; napeljevanje k temu oziroma
sodelovanje, da se konja, ki je pod vplivom takšnih sredstev, pripelje na start;
• privolitev, da se konj udeleži preizkusov, ki za zahtevane pogoje očitno ni izšolan
oziroma treniran;
• dovoljenje, da na preizkusih sodeluje konj, čigar oprema ali podkev nista primerna
za tekmovanje oziroma stroko;
• da se ob prijavi, udeležbi ali izvedbi tekmovanja izvede prevaro oziroma jo
poskuša izvesti ali sodeluje na tekmovanju brez predpisane odobritve za udeležbo
zase oziroma za konja.
• nespoštovanje podpisanega Kodeksa pravil za nastope, ki je sestavni del POT,
tč.29.
21.2.3 Sankcije, ki se izrečejo tekmovalcu, lastniku konja ali vodji ekipe
1. opomin
2. prepoved nastopanja za določeno število tekmovanj ali turnirjev
3. prepoved nastopanja za določeno dobo
4. trajna prepoved nastopanja
21.2.4 Sankcije se izreka glede na težo prekrška. Samo težo prekrška oceni glede na
določila POT tričlansko razsodišče, ki ga imenuje IO DRIKS.
21.2.5. Uvedba postopka
Postopek proti tekmovalcu, lastniku konja ali vodji ekipe se uvede na podlagi prijave.

Priloga:
Poročilo o delu na področju izobraževanja, priloga k zapisniku 1. seje 08
S 01.01.08 je DRIKS s KZS podpisal pogodbo o članstvu za leto 2008. DRIKS se pri KZS
uvrsti v rubriko »ostali klubi in društva«.
V delovno skupino na področju izobraževanja, ki obsega Lise Pavšič (vodja) in Špelo Suhač
(član) se kot člana sprejme tudi Nejo Kutin, ki je v preteklosti že sodelovala z DRIKS-om.
V preteklem mesecu se je delovna skupina večkrat sestala, saj pripravlja program in knjižico
za izpit Jahač 1 in Jahač 2 islandskih konj. Ker je to zelo kompleksna zadava, saj je potrebno
vsa obstoječa gradiva temeljito prebrat in korigirat za potrebe jahanja islandskih konj, smo se
s KZS dogovorili za sestanek v mesecu aprilu, ko jim bomo predstavili delovno verzijo gradiv
prilagojenih za potrebe islandskih konj.

Priloga:
RAZPIS IN POGOJI ZA UDELEŽBO SLOVENSKIH JAHAČEV NA SP 2009, FEIF
YOUTH CUP 2008 ter MEM 2008
SVETOVNO PRVENSTVO 2009
1. Za Svetovno prvenstvo islandskih konj 2009 v Brunnadernu, ki bo 3.-9. avgusta 2009 v
Švici, se Slovenski jahači lahko kvalificirajo od maja 2008 do 15. julija 2009 na tekmovanjih
doma oz. v tujini. Minimalno število točk, ki jih mora zbrati posamezna ekvipaža je 5,7 za
V1,V2,F1,F2 oziroma 6,0 za T1,T2,in T3 na treh tekmah v B ali A skupini, za vsako
posamezno disciplino posebej.
2. Licenco se lahko pridobi na tekmah državnih prvenstev, World Ranking tekmah in v tujini
na deželnih tekmah, kjer sodi pet sodnikov. V SLO se licenco lahko pridobi tudi na DP, kjer
izjemoma lahko sodijo le trije sodniki.
3. Državo lahko zastopa do 7 ekvipaž z rezervnim konjem, rezervnim jahačem ali rezervno
kombinacijo – ekvipažo. Dodati je možno do tri ekvipaže stare od 16 do 21 let v tekočem letu.
(FIPO)
4. IO DRIKS ekvipaži in rezervnemu konju podeli licenco za nastop in določi državno ekipo.
5. Vse stroške v zvezi z udeležbo na SP, krije vsak tekmovalec sam. Obenem krije
proporcionalno tudi stroške spremljajočega vodje ekipe in dogovorjene skupne stroške.
6. Denar za plačilo stroškov udeležencev, ki jih je potrebno plačati organizatorju SP, morajo
udeleženci vnaprej nakazati na TR DRIKSa.
7. V kolikor se kandidati sporazumno dogovorijo, lahko razširijo spremljajočo ekipo.
Kandidati za udeležbo na SP poiščejo in v soglasju z IO izberejo vodjo ekipe, ki jih bo
zastopal na SP. Predlagamo, v kolikor bo možno, da to ni eden izmed tekmovalcev. Vodjo
ekipe oz. razširjeno spremljajočo ekipo potrdi IO DRIKSa.
8. Poleg kvalifikacije in nominacije v ekipo je pogoj za udeležbo članstvo v DRIKSu in
podpis Kodeksa pravil (POT tč.29), s katerimi se morajo tekmovalci strinjati. Vsi tekmovalci
morajo biti oblečeni enotno. Spoštovati in podrejati se morajo vodji ekipe in delovati enotno.
Vsi se morajo udeležiti otvoritvene in zaključne slovesnosti.
9. Vodja ekipe mora oddati DRIKSu poročilo o dogajanju in opažanju na SP. Na podlagi
poročila bo IO DRIKSa odobril ekipi prispevek za kritje stroškov vodje ekipe, dogovorjenih
spremljajočih članov ekipe, sporazumno dogovorjenih skupnih stroškov in slovenskega
mednarodnega večera za celo ekipo v skupni višini največ 1.000.-€. Razdeli pa se

proporcionalno na posameznega udeleženca-tekmovalca glede na spoštovanje kodeksa in
priporočilo vodje ekipe.

FEIF Youth cup- 2008
1. IO DRIKS bo odobril tistim mladim jahačem, članom DRIKSa, ki bodo za to zaprosili,
udeležbo na FEIF Youth cup 2008, ki bo 12-20. julija, prav tako v Brunnadernu v Švici.
2. Za Slovenijo je določena kvota 3 udeležencev, starih od 14-17 let, dopolnjenih v letošnjem
letu. V primeru, da bo več prošenj, kot je za Slovenijo določena kvota jahačev, se odobri
odhod tistim, ki so in bodo pokazali najboljše rezultate na tekmah v letu 2007 in do15.6.2008.
3. Vse stroške udeležbe, stroške vodenja ekipe in dogovorjenih skupnih stroškov, krijejo
udeleženci sami.
4. Udeleženci morajo v soglasju z IO DRIKSa izbrati vodjo ekipe.
5. Ekipo in vodjo potrdi IO DRIKSa.
6. Vsi udeleženci morajo biti vsaj delno oblečeni enotno. Pogoj za udeležbo je članstvo v
DRIKS in podpis Kodeksa pravil (POT tč.29), ki ga podpišejo udeleženci in starši oz.
zastopniki. Vsi se morajo udeležiti otvoritvene in zaključne slovesnosti. S svojim obnašanjem
morajo dostojno predstavljati Slovenijo in DRIKS.
7. Vodja ekipe mora oddati DRIKSu poročilo o dogajanju, opažanju na FEIF Youth cup. Na
podlagi poročila bo IO DRIKSa odobril ekipi prispevek za kritje stroškov vodenja ekipe in
dogovorjenih skupnih stroškov za celo ekipo, v skupni višini največ 400.- €. Razdeli pa se
proporcionalno na posameznega udeleženca glede na spoštovanje Kodeksa in priporočilo
vodje ekipe.

SREDNJE EVROPSKO PRVENSTVO TERENTEN 2008
1. Tekma MEM-srednjeevropsko prvenstvo, ki bo 28-31.8.2008 v Terentenu v Italiji, je
kategorije S, torej nastopajo lahko samo nacionalne ekipe.
2. Kvalifikacij ni, od mladine se lahko prijavijo samo tekmovalci, ki bodo v letošnjem letu
dopolnili 16 let. Državno ekipo DRIKSa na podlagi prijav določi IO DRIKS.
3. Vse stroške v zvezi z udeležbo na MEM, krije vsak tekmovalec sam. Obenem krije
proporcionalno tudi stroške spremljajočega vodje ekipe in dogovorjene skupne stroške.
4. Kandidati za udeležbo na MEM poiščejo in v soglasju z IO izberejo vodjo ekipe, ki jih bo
zastopal na MEM. Predlagamo, v kolikor bo možno, da to ni eden izmed tekmovalcev. Vodjo
ekipe potrdi IO DRIKSa .

5. Pogoj za udeležbo je članstvo v DRIKSu in podpis Kodeksa pravil (POT tč.29). Vsi
tekmovalci morajo biti vsaj deloma oblečeni enotno. Spoštovati in podrejati se morajo vodji
ekipe in delovati enotno. Vsi se morajo udeležiti otvoritvene in zaključne slovesnosti. S
svojim obnašanjem morajo dostojno predstavljati Slovenijo in DRIKS.
6. Vodja ekipe mora oddati DRIKSu poročilo o dogajanju, opažanju na MEMu. Na podlagi
poročila bo IO DRIKSa odobril ekipi prispevek za kritje stroškov vodenja ekipe in
dogovorjenih skupnih stroškov za celo ekipo, v skupni višini največ 200.- €. Razdeli pa se
proporcionalno na posameznega udeleženca glede na spoštovanje Kodeksa in priporočilo
vodje ekipe.

DRIKS, 3.2.2008
Pripravila Zvone Pavšič in Peter Vilhar

29. KODEKS PRAVIL ZA NASTOP NA MEDNARODNEM TEKMOVANJU

Ime in priimek:
, se kot tekmovalec, vodja ekipe,
trener (podčrtaj ustrezno), po sklepu IO DRIKS strinjam da:

•
•
•
•
•
•
•
•

•

bom upošteval Etični kodeks iz FIPO 6.6/2006 1.1 in 1.2
imam kot soudeleženec ključno vlogo pri promociji in varovanju fair playa
se kot soudeleženec zavedam, da moram biti drugim za vzor in vzgled tako
takrat, ko sem na konju ali brez njega na prizorišču tekmovanja.
kot soudeleženec predstavljam na mednarodni tekmi državo Slovenijo in
DRIKS za katerega tekmujem
se bom kot tekmovalec podrejal in spoštoval odločitve vodje ekipe ter
upošteval njegova navodila
bom deloval enotno z vso ekipo in s svojim obnašanjem dostojno predstavljal
državo Slovenijo in DRIKS.
bom na tekmovanju ostal vseskozi in se udeležil tako otvoritvene kot tudi
zaključne slovesnosti.
se bom izogibal dejanjem opisanim v POT točki 21.2.2, kakor tudi dejanjem, ki
predstavljajo kršitev predpisov FEI ali pomenijo kršitev vzornega športnega
obnašanja, kot so neprimerno vedenje do tretjih oseb, prepiri s sotekmovalci,
uveljavljanje svoje volje pred voljo vodje ekipe, verbalne žalitve,
zasmehovanje, ipd …
sem seznanjen s sankcijami, objavljenimi v POT tč.: 21.2.3, ki sledijo v
primeru nespoštovanja tega kodeksa

Kraj in datum,_____________________________

Podpis:

