
 
RAZPIS IN POGOJI ZA UDELEŽBO SLOVENSKIH JAHAČEV NA SP 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.  
 
 
 
 


