Pozdravljeni športni jahači,
Pred nami je nova sezona tekem, ki nam prinaša kar nekaj sprememb.
S 1/4-2011 so pričele veljati spremembe/dopolnitve FIPO pravilnika. Prevod je
objavljen na DRIKS-ovi spletni strani.
V letošnjem letu je IO DRIKS-a sprejel Pravilnik za registracijo konjev pri DRIKS-u in
pa Pravilnik za pridobitev športne licence jahača.
Postopek za pridobitev licence je naslednji:
- jahač mora izpolnjevati pogoje za pridobitev licence in sicer:

je včlanjen v DRIKS in ima poravnano članarino za tekoče leto in vsa
prejšnja leta, v kolikor je bil član,

ima registriranega konja pri DRIKS-u,

se je v letu 2010 ali pred letom 2010 udeležil Državnega prvenstva
Slovenije in je v razredu C dosegel rezultat najmanj 5.5 oziroma v B
razredu najmanj 5.0 ali

se je v letu 2010 ali pred letom 2010 udeležil World Ranking tekme in je
v razredu C dosegel rezultat najmanj 5.5 oziroma v A in B razredu
najmanj 5.0.
- na naslov DRIKS, UL, VF, Inštitut za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev,
Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana se predloži prošnja za izdajo licence z
naslednjimi dokumenti:

popolna vloga lastnika konja oz. njegovega zakonitega zastopnika,

fotokopije identifikacijskega dokumenta ter

predhodnega nakazila takse na TRR DRIKS-a:
SI56 02027 0015501479, s pripisom (registracija konja, licenca)
Višine taks so naslednje:
ŠPORT
registracija konj:
1. konj
nadaljnji konj
registracija jahačev:
letna licenca
začasna licenca za eno leto

v€
15
10
25
10

Pomembna novost, ki jo je uvedla ÖIV (Avstrijska zveza islandskih konj) je, da se ni
več mogoče prijavljati na posamezne turnirje direktno organizatorju, temveč, da
potekajo prijave tujih jahačev (torej tudi slovenskih) preko ÖIV.
Prijavo je potrebno (trenutno) posredovati po elektronski pošti na: turnier@oeiv.org in
mora vsebovati:
- ime in priimek jahača,
- rojstni datum jahača,
- ime konja z FEIF identifikacijsko številko,
- preizkušnje (naziv in številka iz razpisa) ter izbrana smer,
- ali potrebuje boks ali izpust ter

-

dovoljenje za štart zveze, katere član je jahač.

Vse dokumente je potrebno posredovati na zgoraj naveden naslov do dneva
izteka prijav kot je naveden v razpisu za posamezno tekmo.
Direktno na organizatorja (kot je navedeno v vsakem razpisu) pa je potrebno
poravnati akontacijo v višini 85€ za posameznega konja (60€ za boks in 25€ za
štartnino oziroma ustrezno manjši znesek, če boste imeli konja v izpustu).
Prve prijave, ki jih bomo morali narediti po novem sistemu bodo za tekmo v
Leibsdorfu.
Naj vas opozorim, da je zaključek prijav 02/05-2011.
referentka za šport pri DRIKS-u
Katarina Holy

