Zapisnik 3. redne seje IO DRIKS, 2008

Trnje, 08.05.2008

1.

Prisotni in sklepčnost

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

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

2.

Članstvo v DRIKS

Špela Suhač pove, da je v društvu od 70 včlanjenih članarino za leto 2008 plačalo 37 članov.

Sklep: Vsem članom, ki še niso poravnali članarine za letošnje leto se po pošti pošlje izpolnjeno položnico.
Sklep: Vsem članom, katerim preko elektronske pošte še niso bile poslane Driksove eNovičke, se prva dva izvoda
eNovičk pošlje po pošti.

3.

Državno prvenstvo 2008, potrjevanje razpisa

Sklep: IO DRIKS soglasno potrdi razpis za državno prvenstvo 2008 (Priloga 1).

4.

Nove spremembe v POT

Sklep: IO DRIKS soglasno sprejme spremembe in dopolnitve POTa. POT, verzija maj 2008, se objavi na spletni
strani društva, spremembe in dopolnitve pa so v prilogi zapisnika (Priloga 2).

5.

Pregled prijav na FYCup 08, MEM 08 in SP 09

Zvone Pavšič poroča o spremembah v zvezi z prijavami na omenjena tekmovanja:
∼

Timi BUCIK se je odjavil od FYCup 08.

∼

Jan ZAKRAJŠEK se je prijavil za vodjo nacionalne ekipe za SP 09.

6.

FEIF Youth Cup 2008

Jan Zakrajšek pove, da so starši kandidatov za FYCup 2008 soglasno izbrali Zarjo Bohak za nacionalnega vodjo
ekipe (county leader).

Sklep: IO DRIKS potrjuje ekipo za FYC 08 v sestavi: Zarja Bohak (nacionalni vodja ekipe), Julija ŠTAMCAR
(tekmovalka) in Anja DEBORAH IESSE tekmovalka).

Sklep: Od tega trenutka dalje koordinacijo med tekmovalci in organizatorjem FYCup prevzame nacionalni vodja.
Do 20. maja je na FEIF potrebno poslati obrazec Form 1.b.

7.

Razno

∼

Barbaro Šinkovec, letošnjo novo članico IO DRIKS, se predlaga za vodjo področja mladine pri IO DRIKS.

Sklep: IO soglasno potrjuje Barbaro Šinkovec za vodjo področja mladine pri IO DRIKS.

∼

Tone Kuhar je podal odstopno izjavo iz članstva v izvršnem odboru IO DRIKS. Razlog za odstop je

prezaposlenost in pomanjkanje prostega časa. Tone Kuhar se v odstopni izjavi zahvali za prijetno dolgoletno
druženje v IO in želi ekipi veliko uspehov pri nadaljnji promociji tega športa. Hkrati sporoči, da z veseljem ostaja
član društva in da si želi tudi v prihodnje organizirati kakšen konjeniški izlet ali konjenico.

Sklep: IO DRIKS soglasno sprejme odstop in se Tonetu Kuharju lepo zahvaljuje za dolgoletno sodelovanje v
izvršnem odboru.

Sklep: IO DRIKS soglasno potrjuje razpis za prireditelja rejskega ocenjevanja 2008. Razpis je v prilogi (Priloga 3).

Sklep: IO DRIKS soglasno potrjuje razpis za prireditelja tekmovanja v pravilnostni preizkušnji vzdržljivostnega
jahanja »Endurance 2008«. Razpis je v prilogi (Priloga 4).

Sklep: Naslednja seja IO DRIKS bo predvidoma 18. junija v Poljanah nad Škofjo Loko.
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Zapisala:
Špela Suhač

predsednik:
Jan Zakrajšek

PRILOGA 1: Razpis za DP 2008

DRŽAVNO PRVENSTVO V JAHANJU ISLANDSKIH KONJ –
MISLINJA 06. – 07. september 2008 SLOVENIJA
(FIPO 6.8 / 2008 športni pravilnik)
Prireditelj :

Mislinja, kmetija Jevšnik, Straže125,
06.- 07 september, 2008

Organizacija:

DRIKS - Društvo rejcev islandskih konj Slovenije

Org. odbor:

Alenka Čas vodja, Jani Robnik, Peter Vilhar člana

Kontakt:

Alenka Čas: 041 325 698; Zvone Pavšič 041 739 956

Vodja tekme:

Alenka Čas

Steza:
200m-pesek
ogrevanje na travniku poleg steze
Sodniki:

Rainer Zitterbart (A), Zvone Pavšič (SLO), Fi Pugh (GB)

Veterinar:

Ivan Ledinek dr. vet. Med.

Kovač:

Pepi Strmčnik

Prijave:

do 28.8.2008
s podpisano
prijavnico (dobite jo na
www.islandski-konji.com ) na naslov:
Alenka ČAS, Straže 125 MISLINJA ( za DP 08)
Za prijave po 28.08.2008 je cena prijavnine 50% višja

Tajništvo:

petek, 05.09.2008 od 18. do 20. ure.

CENIK:
Boksov ni
Paddock

6€ konja/dan (seno, voda)
V lastni režiji:palice trakovi-cca. 5X5 m/konja
Imejte s seboj posode za vodo

Prijavnina:
Štartnina :
Fond za pomočnike:

za člane nacionalne org.
za nečlane »
»
za vsako disciplino :
na tekmovalca

22 €
30 €
7,5 €
4€

Račun. spremljanje:

Jan Zakrajšek

Napovedovalec: Gašper Pavšič
Razsodišče : Peter Vilhar, Robert Dakskobler

Razpisane preizkušnje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

tolt B
tolt B
tolt C
tolt C
tolt C
četverohod B
četverohod C
četverohod C
peterohod B
peterohod C

T2
T3
T5
T6
T7
V2
V3
V5
F2
F3

Kategorije: težavnostne stopnje B,C
starostne - člani , mladinci in otroci

Posebna določila
•
•

•
•

Športni razred B
Dovoljeno je odjahati več kot eno preizkušnjo v toltu le v kombinaciji T2B in T3
Športni razred C
Dovoljeno je odjahati dve preizkušnji v toltu (kombinacija s T5, T6 ali T7) in
dve preizkušnji v večhodih (kombinacija z V3, V5 ali F3)
Če so v katerem preizkusu v posamezni starostni kategoriji prijavljeni manj kot
trije tekmovalci, ti tekmujejo skupaj s tekmovalci iz druge starostne kategorije.
FINALI: Če so prijavljeni najmanj trije tekmovalci v preizkusu se odjahajo tudi
finali
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PRILOGA 2: Spremembe in dopolnitve POT-a.

10.4 Nagrada za konja, ki je dosegel najboljšo uvrstitev na DP.
Na DP Slovenije se nagradi konja slovenske reje z doseženo najvišjo oceno v
katerikoli preizkušnji.

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. Kodeks podpišejo vsi člani nacionalne ekipe: tekmovalci,
vodje ekipe in člani razširjene spremljajoče ekipe.

12.6 Na nekaterih tekmovanjih v tujini se za tuje državljane, v izogib plačilu takse za
gostujočega jahača, zahteva tekmovalna licenca, ki jo izda nacionalna organizacija
katere državljan je tekmovalec. Tekmovalne licence izdaja vodja športa pri DRIKSu.
Za licenco lahko zaprosi vsak član DRIKSa. Vsako izdano tekmovalno licenco lahko
DRIKS zaračuna po veljavnem ceniku.

29. KODEKS PRAVIL ZA NASTOP NA MEDNARODNEM TEKMOVANJU
Podpisani

•
•
•
•
•
•
•
•

•

se obvezujem da:

bom upošteval Etični kodeks iz FIPO 6.6/2006 1.1 in 1.2
imam kot soudeleženec ključno vlogo pri promociji in zagotavljanju 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 spoštoval odločitve in navodila 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:____________
Član državne ekipe:__________

za DRIKS:_____________

30. POSEBNA DOLOČILA ZA VZPODBUJANJE UDELEŽBE NA
TEKMOVANJIH
30.1 Športni razred B
Dovoljeno je odjahati več kot eno preizkušnjo v toltu le v kombinaciji T2B in T3
30.2 Športni razred C
Dovoljeno je odjahati dve preizkušnji v toltu (kombinacija s T5, T6 ali T7) in
dve preizkušnji v večhodih (kombinacija z V3, V5 ali F3)
30.3 Če so v katerem preizkusu v posamezni starostni kategoriji prijavljeni manj
kot trije tekmovalci, ti tekmujejo skupaj s tekmovalci iz druge starostne
kategorije.
30.4 FINALI: Če so prijavljeni najmanj trije tekmovalci v preizkusu se odjahajo t
tudi finali
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PRILOGA 3: Razpis za prireditelja rejskega ocenjevanja islandskih konj 2008

RAZPIS ZA PRIREDITELJA REJSKEGA OCENJEVANJA 2008
1.
2.
3.

4.
5.

6.

IO DRIKS (organizator) poziva vse zainteresirane kandidate, da se prijavijo za
prireditelja »Rejskega ocenjevanja islandskih konj 2008«, ki bo v mesecu oktobru.
Rok za oddajo prijavo je 15. junij 2008.
Prijave oddajte vodji področja reje pri DRIKSu, na email naslov
jan_zakrajsek@yahoo.com. Na tem naslovu lahko dobite tudi vse ostale informacije v
zvezi z ocenjevanjem.
Rejsko ocenjevanje bo izpeljano po veljavnih pravilih FIZO, zato mora infrastruktura
temu ustrezati.
V kolikor bo zadosten interes, lahko ocenjevanje poteka dva (2) dni, vsak dan na enem
geografskem območju Slovenije, tako da bo lahko v ocenjevanje vključenih kar največ
konj.
Prireditelj se prijavi za en (1) dan in eno (1) geografsko območje. V prijavi lahko
predlaga ustrezen datum (priporoča se: sobota ali nedelja).
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PRILOGA 4: Razpis za prireditelja Endurance tekmovanja 2008

RAZPIS ZA PRIREDITELJA TEKMOVANJA V VZDRŽLJIVOSTNEM JAHANJU »
ENDURANCE 2008«
1. IO DRIKS (organizator) poziva vse zainteresirane kandidate, da se prijavijo za
prireditelja tekmovanja v pravilnostni preizkušnji vzdržljivostnega jahanja »Endurance
2008«, ki bo v mesecu oktobru.
2. Rok za oddajo prijavo je 15. junij 2008.
3. Prijave oddajte na email naslov jan_zakrajsek@yahoo.com. Na tem naslovu lahko
dobite tudi vse ostale potrebne informacije v zvezi s tekmovanjem.
4. Vzdržljivostno tekmovanje bo izpeljano po veljavnih »Pravilih za vzdržljivostna
tekmovanja«, ki so na voljo na spletni strani DRIKS (rubrika: športno jahanje), zato
mora infrastruktura temu ustrezati (priporoča se krožno progo, na kateri se opravi več
krogov).
5. Tekmovanje bo predvidoma potekalo en (1) dan.
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