V skladu s 25.členom Statuta DRIKS je IO DRIKS-a na svoji 2.korespondenčni seji dne
28/02-2011 sprejel naslednji

PRAVILNIK ZA PRIDOBITEV ŠPORTNE LICENCE JAHAČA

1.člen
Športna licenca je potrdilo, ki ga izda DRIKS, na podlagi katerega se jahač lahko
udeleži športnega tekmovanja v jahanju islandskih konj.

2.člen
Športno licenco za tekoče leto (v nadaljevanju: licenca) lahko izda vodja področja za
šport pri DRIKS-u na podlagi vloge jahača.

3.člen
Licenca se izda članu DRIKS-a, ki izpolnjuje naslednje pogoje, da:
 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,
oziroma
 je po letu 2011 uspešno opravil izpit za jahača 1 islandskih konj, oziroma po letu
2012 izpit za jahača 2 islandskih konj.

4.člen
V primeru, da športni jahač ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega člena, se mu na podlagi
pisne vloge izda začasna licenca z veljavnostjo enega leta.

5.člen
V kolikor eden izmed pogojev iz 3.člena ni izpolnjen in je jahaču začasna licenca že bila
izdana, se prosilcu izdaja licence s pisno obrazložitvijo zavrne.
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6.člen
V primeru izdaje sankcije – prepovedi tekmovanja s strani FEIF, oziroma katerekoli
članice FEIF-a, se licenca za čas trajanja sankcije odvzame.

7.člen
V kolikor jahač ni več član DRIKS-a, se mu licenca odvzame.

8.člen
Vodja področja za šport mora v roku 10 delovnih dni po prejemu prošnje za izdajo
licence le to izdati oziroma prosilcu posredovati dokument iz 5.člena tega Pravilnika.

9.člen
IO DRIKS-a do 01/03 določi višino takse za izdajo licence za tekoče leto.

Ta Pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko ga sprejme IO DRIKS.

Predsednik DRIKS
Marjan Šinkovec
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