Zapisnik 1. redne seje IO DRIKS v letu 2009,
ki je bila v ponedeljek 12.01.2009 v Šempetru pri Novi Gorici.
1. Prisotnost in sklepčnost
Prisotni člani: Jan Zakrajšek (predsednik), Peter Vilhar, Zvone Pavšič, Lise Pavšič, Agata
Maček, Špela Suhač
Odsotni člani: Janez Robnik, Darinka Mojzer, Barbara Šinkovec
Sklep: Ker je prisotnih več kot polovico članov IO je IO sklepčen.
2. Članstvo DRIKS
Društvo je imelo v letu 2008 69 članov s plačano članarino.
Sklep: Vse, ki v letu 2008 niso plačali članarine, se črta iz članstva društva.
3. Priprava na Občni Zbor
IO je na prvi seji obravnaval poročila za preteklo leto in plane za leto 2009. Gradivo bo
predstavljeno članom društva na občnem zboru, ki bo v soboto 24.01.2009 na Gradu
Prestranek.
Sklep: IO soglasno sprejme predsednikovo poročilo, poročilo s področja reje, poročilo s
področja športa in poročilo o izobraževanju.
Sklep: IO soglasno sprejme plan dela (reja, šport in izobraževanje) za leto 2009.
4. Potrditev sklepa komisije za podeljevanje nagrad najboljšim in najzaslužnejšim
in dopolnitev pravilnika
V četrtek 08.01.2009 se je sestala komisija za podeljevanje priznanj in pohval najboljšim in
najzaslužnejšim članom DRIKS-a. Komisija je sprejela Pravilnik za podeljevanje priznanj in
pohval ter Prilogo k pravilniku. Na podlagi pravilnika je sprejela sklep o podelitvi priznanj in
nagrad posameznim članom DRIKS-a.
Sklep: IO soglasno sprejme dopolnjen Pravilnik za podeljevanja priznanj in pohval najboljšim
in najzaslužnejšim.
IO sprejme Prilogo k pravilniku z delnimi popravki. Sklep o veljavnosti Priloge bo stopil v
veljavo, če bo predlagane popravke sprejela tudi komisija.
Sklep: IO soglasno potrdi sklep komisije za podeljevanje priznanj in pohval najzaslužnejšim.
Seznam podeljenih priznanj in pohval ostane nejaven do občnega zbora, na katerem se
proglasi najboljše in najzaslužnejše člane DRIKS-a.
5. Pokalno tekmovanje

Sklep: Razpiše se pokalno tekmovanje v jahanju islandskih konj za leto 2009. Vabimo
potencialne organizatorje, da se nam javijo za organizacijo ene ali več tekem, ki bodo štele
za Pokal DRIKS-a 2009.
Sklep: IO sprejme Propozicije za pokalno tekmovanje (Priloga 1).
Sklep: Vsi prihodki iz propoziciji (točka 5) pripadajo prireditelju.
Sklep: Vsi stroški organizacije pokalne tekme, razen stroškov končnih pokalov in medalj,
bremenijo prireditelja. Končne pokale in medalje zagotovi DRIKS.
6. Razno
Sklep: Ker bo 6. in 7. februarja v avstrijskem Veldnu (ob Vrbskem jezeru, samo 1,5 ure iz
Ljubljane) potekalo prvenstvo v toltu na ledu, DRIKS vabi svoje člane in ostale ljubitelje
islandskih konj, da si to zanimivo tekmovanje ogledajo. Dodatne informacije o prvenstvu bo
za člane DRIKS do OZ pripravil Jani Robnik.
Sklep: Nova spletna stran DRIKS-a je v zaključni fazi izdelave in bo prvič uradno
predstavljena na občnem zboru.
Sklep: Zaradi neodgovornega ravnanja Barbare Šinkovec, članice izvršnega odbora (IO), na
5. redni seji, ki je bila na Vrhniki 13.10.2008, ji ostali člani IO izrekajo nezaupnico. V dobrobit
nadaljnjega uspešnega dela IO, bo IO občnemu zboru predlagal, da jo na seji 24. januarja
razreši članstva v izvršnem odboru.
Zapisnikar: Špela Suhač

Priloga 1: Propozicije za »Pokal DRIKS 2009«
Šempeter pri Novi Gorici, 12.01.2009

Priloga 1:
PROPOZICIJE ZA »POKAL DRIKS 2009« V JAHANJU ISLANDSKIH KONJ
1. TERMINI
Termini tekem:
I.
26.04.2009 Krumperk
II.
16.05.2009 Trnje
III.
prost termin v juniju, juliju
2. TEKMOVANJA
Tekmovanja so organizirana pod okriljem DRIKS-a v skladu s pravilnikom POT in FIPO
6.8/2008.
Vse tekme so odprtega tipa.
Tekmovanje za Pokal je lahko organizirano tudi na krajši stezi kot 200m, ki jo odobri IO
DRIKS.
Za posamezno preizkušnjo morajo biti prijavljeni najmanj 3 tekmovalci. Izvedejo se tudi
finali, če so uvrščeni najmanj trije tekmovalci (z najmanj 5.0 točke). Za pokal štejejo ocene iz
predtekmovanja. Če na prvi tekmi določeno preizkušnjo odjahajo trije tekmovalci v drugi ali
tretji tekmi jih je pa manj se preizkušnja izvede vseeno.
V primeru, da so za posamezno starostno kategorijo prijavljeni manj kot trije tekmovalci, leti tekmujejo v okviru druge kategorije (npr. otroci pri mladini, mladinca pri članih).
Isti konj na pokalnih tekmah ne sme tekmovati v istih disciplinah v različnem razredu.
(primer: v disciplinah tölta lahko tekmuje le v razredu B ali le v razredu C, enako velja za
četverohod in peterohod)
Po vsaki tekmi se podelijo rozete prvim petim tekmovalcem, ki so dosegli oceno 5.0 ali več.
Podelijo se za vsako preizkušnjo po posameznih starostnih kategorijah.
Vsako tekmovanje sodita dva sodnika.
3. PREIZKUŠNJE
Tekmovanje poteka v treh starostnih kategorijah: otroci, mladina, odrasli
v preizkušnjah:
 razred B: T2, T3 in V2, F2



razred C: T6, T7 in V5, F3

Prireditelj je dolžan razpisati vse naštete discipline. Lahko razpiše tudi druge preizkušnje, ki
pa ne bodo štele za Pokal.
4. TOČKOVANJE
Za končni rezultat Pokala velja seštevek končnih ocen iste preizkušnje z vseh treh
tekmovanj. Ocene v posamezni preizkušnji se zbirajo le za isto ekvipažo (konj in jahač).
5. ŠTARTNINA IN PRIJAVNINA
Za člane DRIKS-a znaša prijavnina na konja 20 €; štartnina 10 €.
Za nečlane znaša prijavnina za konja 30 €, štartnina 15 €.
Fond za pomočnike: 4 €.
V primeru naknadne prijave in katerekoli spremembe po zadnjem dnevu prijave, lahko
prireditelj zaračuna dodatni strošek 10 €.
6. RAZGLASITEV KONČNIH ZMAGOVALCEV
Na koncu se ločeno za starostne kategorije razglasijo zmagovalci Pokala za B in C razred. Za
kombinacijo velja seštevek končnih najvišjih ocen iz naslednjih skupin Tolta in Večhoda z
vseh treh tekem. Upoštevajo se samo ocene, ki so nad 50% možnih točk, tj. 5.0.
V primeru enakega skupnega števila točk zmaga ekvipaža z najvišjo, oz. več višjimi ocenami
na pokalnih tekmah. Če so ocene enake tudi v tem primeru, zmagovalca odloči žreb.
Ekvipaža lahko tekmuje v okviru B razreda v dveh različnih preizkušnjah tölta v C skupini pa
poleg tega tudi v obeh preizkušnjah četverohoda in peterohoda.
Kategorija B (iz vsake skupine se upošteva le en preizkus):
I.skupina Tolt:
T2, T3
II.skupina Večhod: V2, F2
Kategorija C (iz vsake skupine se upošteva le en preizkus):
I.skupina Tolt:
T6, T7
II.skupina Večhod: V5, F3
Pri razglasitvi Pokala se za prva tri mesta podelijo medalje, zmagovalci Pokala pa prejmejo
tudi pokal.
Datum: sprejeto na IO 12.01.09

