PRILOGA
K PRAVILNIKU O PODELJEVANJU PRIZNANJ NAJBOLJŠIM oz. NAJZASLUŽNEJŠIM

Zaradi zagotovitve dolgoročnega zagotavljanja objektivnosti in obenem preprečitve razvrednotenja
priznanj športnim jahačem, je IO DRIKS sprejel dodatna merila podeljevanja priznanja Jahač leta.
Maksimalno število letno podeljenih priznanj jahač leta je:
Odrasli in mladi jahači 1
Mladina 1
Otroci 1
Predpogoji za kandidaturo za naziv jahač leta:
Kvalitativni razredi:
Odrasli in mladi jahači ter mladina (upošteva se samo nastopanje v razredih A/B);
Otroci (upošteva se tudi nastopanje v razredu C)
Obvezno število opravljenih tekem v tekoči sezoni:
Odrasli in mladi jahači ter mladina (Državno prvenstvo in vsaj 3 tekme za svetovni pokal)
Otroci (Državno prvenstvo in vsaj 2 tekmi za svetovni pokal)
Predpogoj za kandidaturo za naziv jahač leta za odrasle, mlade jahače in mladino – (pri kategoriji
otroci tega predpogoja ni – pri otrocih se upoštevajo vsakršni najboljši rezultati, brez spodnje meje!) je
tudi ta, da se upoštevajo samo rezultati/ocene ter časi (za pas), ki jih uporablja FEIF za uvrstitev na
lestvico WorldRanking – kakor sledi:
- v vseh preizkusih v štirihodu, peterohodu, töltu in pas preizkusu-PP2 (v vseh kvalitativnih
skupinah – C, B in A) se upoštevajo le skupne ocene 5,5 ali več posameznega preizkusa in
sicer tiste, ki so dosežene v predtekmovanju;
- 250 m pas dirka (P1) - čas 25,60" ali boljši;
- 150 m pas dirka (P3) – čas 16,50" ali boljši;
- 100 m hitrostni pas (P2) - čas 8,70" ali boljši.
Uspešnost na tekmovanjih se (ob zagotovljenih zgoraj omenjenih predpogojih za kandidaturo)
ugotavlja na podlagi treh najboljših rezultatov in sicer se upoštevajo dosežene skupne ocene v
predtekmovanju. Ocene bolje izkazujejo kakovost/uspešnost jahanja.

Dodatno težo pri izbiri kandidata za jahača leta pa dajejo tudi naslednja merila oziroma dosežki:
-letno napredovanje na WR lestvici,
-dosežene FEIF A-kvalifikacije,
-dosežene medalje na Srednjeevropskem prvenstvu (pri čemer ima zlata seveda največjo težo in
analogno navzdol srebrna ter bronasta);
-uvrstitev na Svetovnem prvenstvu z skupno oceno v predtekmovanju, ki je 5.5 ali več in sicer v
preizkusih V1, F1, T2, T1 in PP2 ter doseženi časi v pas dirkah: P1 (25,60“ ali boljši), P3 (16,50“ ali
boljši) ter P2 (8,70“ ali boljši).
Ne glede na dosežene ocene iz predtekmovanj, pa mora kandidat za jahača leta doseči vsaj tri
uvrstitve na prva tri mesta na tekmovanjih (tri medalje). Dejstvo je, da zmaga oz. medalje dajejo
največjo prepoznavnost jahača in posredno tudi DRIKSa in Slovenije na mednarodnih tekmah. V
kolikor kandidat za jahača leta ne dobi treh medalj, se lahko jahaču le izjemoma dodeli naziv na
podlagi res vrhunskih ocen.
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