Zapisnik 2. redne seje IO DRIKS, 2008

Orle, 27.03.2008

1.

Prisotni in sklepčnost

Prisotni člani IO: Jan Zakrajšek, Zvone Pavšič, Lise Pavšič, Peter Vilhar, Tone Kuhar, Jani Robnik, Barbara
Šinkovec, Špela Suhač.
Odsotni: Mojzer Darinka

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

2.

Članstvo v DRIKS

Ugotavljamo, da je v letošnjem letu od skupno 67 članov DRIKS-a članarino plačalo 33 članov.

Sklep: V novo-nastajajoči publikaciji Driksove eNovičke se nagovori vse, ki še nimajo plačane članarine za leto
2008, da to storijo.

3.

Državno prvenstvo, Mislinja

Zvone Pavšič predstavi osnutek razpisa za DP, ki bo 6. in 7. septembra v Mislinji.

Sklep: Ker vse podrobnosti razpisa še niso znane, bo razpis dokončno sprejet na naslednji seji IO DRIKS,
08.05.2008. Takrat bo tudi objavljen.

4.

Razpis za SP, FYCup in MEM

Zaradi pripomb podanih s strani nekaterih članov DRIKSa, je IO DRIKS ponovno obravnaval Razpis za SP, FYCup
in MEM.

Sklep: Soglasno se sprejme popravke Razpisa. Nova verzija Razpisa je v prilogi (Priloga 1) in bo objavljena na
spletni strani.

5.

Pregled prijav na SP 09, FYCup 08 in MEM 08

Dobili smo naslednje prijave kandidatov za tekmovanja na SP 09, FYCup 08 in MEM 2008.

SP 2009
Tekmovalci: Katarina HOLY, Rok ŠILC, Julija ŠTAMCAR, Anja DEBORAH IESSE, Timi BUCIK
Vodja ekipe: še ni prijav

Sklep: Ker se je za SP 09 že pred-prijavilo nekaj tekmovalcev, predlagamo, da se kandidati sestanejo in pričnejo
dogovarjati glede vodij ter vsega potrebnega za dober potek tekmovanja. O zadnjem roku za prijavo ekipe in
imenovanje vodje ekipe bo DRIKS pravočasno obvestil kandidate.

FYCup 2008
Tekmovalci: Timi BUCIK, Anja DEBORAH IESSE in Julija ŠTAMCAR
Vodja ekipe: Zarja BOHAK in Barbara ŠINKOVEC.

Sklep: Ker je prijavljeno ravno toliko kandidatov tekmovalcev, kolikor mest je na voljo za Slovenijo, se vsi
prijavljeni kandidati lahko udeležijo FYCup-a 08.

Organizacijski odbor FYCup-a 08 od DRIKSa zahteva, da do 15.4.08 prijavi ekipo (tekmovalce in country leaderja
(CL)).

Sklep: Ker se rok za prijavo ekipe približuje, se morajo starši oziroma zastopniki kandidatov tekmovalcev čimprej
dogovorit o CL. Dogovarjanja koordinira Jan Zakrajšek.

MEM 2008:
Tekmovalci: Barbara ŠINKOVEC ali Marjan ŠINKOVEC, Timotej BUCIK, Anja DEBORAH IESSE, Katarina HOLY, Rok
ŠILC in Julija ŠTAMCAR.
Vodja ekipe: Katarina REMIC STARIN

Sklep: Ker se je za MEM 08 že pred-prijavilo nekaj kandidatov predlagamo, da se sestanejo in pričnejo
dogovarjati glede imenovanja vodje ekipe ter vsega potrebnega za dober potek tekmovanja. O zadnjem roku za
prijavo ekipe in imenovanje vodje ekipe bo DRIKS pravočasno obvestil kandidate.

Prosimo, da ekipe o svojih dogovarjanjih pisno obveščate DRIKS.

6.

Vpis lanskih žrebet v rejsko knjigo

Jan Zakrajšek, vodja področja reje pove, da se začenja postopek vpisa vseh v letu 2007 rojenih žrebet v svetovno
rejsko knjigo WorldFengur. Inštitut za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev, ki za DRIKS izvaja vpis je sporočil,
da je bilo v letu 2007 v Sloveniji rojenih 17 žrebet. Poleg lastnikov lanskih žrebet, se pričakuje, da bodo tudi drugi
lastniki izrazili večji interes za vpis svojih konj v WorldFengur, tako da bo skupno število vpisov v letu 2008
predvidoma naraslo na cca 25.

7.

Driksove eNovičke

Jan Zakrajšek predstavi idejo o brezplačnem spletnem informatorju Driksove eNovičke, ki bo namenjen rednim
članom DRIKSa in ki se bo enkrat mesečno (oziroma po potrebi) prek elektronske pošte distribuiral članom. Prve
tri številke se pošlje tudi vsem ostalim prijateljem islandskih konj, ki jih ima društvo v svoji bazi, nadaljnje številke
pa so namenjene prioritetno rednim članom, ki imajo za tekoče leto poravnane obveznosti do DRIKSa.

Sklep: Soglasno se sprejme uredniški odbor v zasedbi Jan Zakrajšek, Barbara Šinkovec in Špela Suhač.

Sklep: Prva številka izide v mesecu aprilu.
8.

Razno

Sklep: Naslednja redna seja IO bo v četrtek 08.05.2008 ob 17.30 v Trnju.

Sklep: Delovna skupina za izobraževanje je pripravila osnutek knjižice Jahač1 in Jahač 2 islandskih konj. Osnutek
se razdeli med člane IO in se bo obravnaval na naslednji izredni seji IO, ki bo predvidoma 20.04.2008.

Sklep: KK AA se odgovori na dopis v zvezi s pripombami na Razpis.

Sklep: Jan Zakrajšek obvesti člane IO o odstopni izjavi, ki jo je podal Milan Šilc. IO DRIKS sprejme njegov odstop
iz članstva DRIKS.

Sklep: Za potrebe tekmovanj Zvone Pavšič naroči medalje (35 zlatih in 20 srebrnih). Rozet je zaenkrat dovolj.

27.3. 2008

Zapisala:
Špela Suhač

predsednik:
Jan Zakrajšek

PRILOGA 1, k zapisniku 2. redne seje IO v letu 2008

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. Priporočljivo število točk, ki naj jih zbere 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. V kolikor priporočljivo število točk ne bo doseženo, bo o
odločitvi za udeležbo na SP odločal IO DRIKS.
2. Tekmovalci lahko pridobijo kvalifikacijo na tekmovanjih, ki štejejo za World Ranking, na
FEIF Youth Cup-u, DYM in na Državnem prvenstvu Slovenije.
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 dogovorjene skupne stroške.
6. Denar za plačilo stroškov udeležencev, ki jih je potrebno plačati organizatorju SP, morajo
udeleženci vnaprej nakazati na TRR DRIKSa.
7. Kandidati za udeležbo na SP v soglasju z IO DRIKS izberejo vodjo ekipe. Priporočeno je,
da to ni eden izmed tekmovalcev. V kolikor se kandidati sporazumno dogovorijo, lahko
razširijo spremljajočo ekipo, ki jih bo zastopala na SP. Vodjo ekipe oz. razširjeno
spremljajočo ekipo dokončno potrdi IO DRIKS.
8. Pogoj za udeležbo na SP je članstvo v DRIKS-u in podpis Kodeksa pravil (POT tč.29), s
katerimi se morajo strinjati tako tekmovalci, kakor tudi vodja ekipe. Vsi tekmovalci morajo
biti oblečeni enotno. Spoštovati je potrebno odločitve in mnenja vodje ekipe. Vsi se morajo
udeležiti otvoritvene in zaključne slovesnosti.
9. V roku enega meseca po zaključku SP mora vodja ekipe DRIKS-u oddati poročilo s SP, ki
je članom ekipe na vpogled pri vodji področja športa. Poročilo vodje ekipe je osnova za
odobritev sredstev za (delno) povračilo dogovorjenih skupnih stroškov. Višina sredstev, ki jih
DRIKS odobri za povračilo stroškov je odvisna od finančnih zmožnosti DRIKSa.
Tekmovalec, ki krši kodeks ni upravičen do povračila stroškov.

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 do
15.6.2008.
3. Vse stroške v zvezi z udeležbo na SP krije vsak tekmovalec sam. Obenem krije
proporcionalno tudi dogovorjene skupne stroške.
4. Udeleženci morajo v soglasju z IO DRIKS izbrati vodjo ekipe.
5. Ekipo in vodjo potrdi IO DRIKS.
6. Pogoj za udeležbo na SP je članstvo v DRIKS-u in podpis Kodeksa pravil (POT tč.29), s
katerimi se morajo strinjati tekmovalci, njihovi starši oziroma zakoniti zastopniki ter vodja
ekipe. Vsi tekmovalci morajo biti vsaj delno oblečeni enotno. Spoštovati je potrebno
odločitve in mnenja vodje ekipe. Vsi se morajo udeležiti morebitne otvoritvene in zaključne
slovesnosti.
7. V roku enega meseca po zaključku SP mora vodja ekipe DRIKS-u oddati poročilo s SP, ki
je članom ekipe na vpogled pri vodji področja športa. Poročilo vodje ekipe je osnova za
odobritev sredstev za (delno) povračilo dogovorjenih skupnih stroškov. Višina sredstev, ki jih
DRIKS odobri za povračilo stroškov je odvisna od finančnih zmožnosti DRIKSa. Član ekipe,
ki krši kodeks ni upravičen do povračila stroškov.

SREDNJE EVROPSKO PRVENSTVO TERENTEN 2008
1. Tekma MEM-srednjeevropsko prvenstvo, ki bo 28-31.8.2008 v Terentenu v Italiji, je
kategorije S, nastopajo samo nacionalne ekipe.
2. Kvalifikacij ni, od mladine se lahko prijavijo samo tekmovalci, ki bodo v letošnjem letu
dopolnili vsaj 16 let. Državno ekipo DRIKSa na podlagi prijav določi IO DRIKS.
3. Vse stroške v zvezi z udeležbo na SP, krije vsak tekmovalec sam. Obenem krije
proporcionalno tudi dogovorjene skupne stroške.
4. Kandidati za udeležbo na MEM v soglasju z IO DRIKS izberejo vodjo ekipe. Priporočeno
je, da to ni eden izmed tekmovalcev. V kolikor se kandidati sporazumno dogovorijo, lahko
razširijo spremljajočo ekipo, ki jih bo zastopala na MEM. Vodjo ekipe oz. razširjeno
spremljajočo ekipo dokončno potrdi IO DRIKS.
5. Pogoj za udeležbo na MEM je članstvo v DRIKS-u in podpis Kodeksa pravil (POT tč.29), s
katerimi se morajo strinjati tako tekmovalci, kakor tudi vodja ekipe. Vsi tekmovalci morajo
biti vsaj deloma oblečeni enotno. Spoštovati je potrebno odločitve in mnenja vodje ekipe. Vsi
se morajo udeležiti otvoritvene in zaključne slovesnosti.
6. V roku enega meseca po zaključku MEM-a mora vodja ekipe DRIKS-u oddati poročilo z
MEM-a, ki je članom ekipe na vpogled pri vodji področja športa. Poročilo vodje ekipe je
osnova za odobritev sredstev za (delno) povračilo dogovorjenih skupnih stroškov. Višina
sredstev, ki jih DRIKS odobri za povračilo stroškov je odvisna od finančnih zmožnosti
DRIKSa. Tekmovalec, ki krši kodeks ni upravičen do povračila stroškov.
IO DRIKS, 27.3.2008

