KONJENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE – FEDERATION EQUESTRE SLOVENIE
Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana, Slovenija
Strokovni svet za vzdržljivostno

jahanje

– endurance

ZAPISNIK 3. SESTANKA STROKOVNEGA SVETA ZA DISTANČNO JAHANJE 29.1.2020
PRISOTNI: U.Brečko Strnad, D.Hočevar, H.Okorn
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sestava strokovnega sveta
Organizacija letnega izobraževanja za leto 2020
Razpored- koledar tekem za leto 2020
Popravek vprašalnika za pridobitev licence v letu 2020
Spremembe Pravilnika za leto 2020
Sodniške licence za pripravnike
Letno poročilo za leto 2019
Razno

1. Člani SS se soglasno odločijo, da v SS povabijo predstavnika sodnikov in predstavnika
organizatorjev. Pisni povabili v SS se pošljeta po elektronski pošti gospodu I.Hočevarju kot
predstavniku sodnikov in gospodu U.Prešernu kot predstavniku organizatorjev. Po njuni
privolitvi, se sklep o razširjenem članstvu SS pošlje v potrditev UO KZS.
2.

Na spletni strani KZS in facebook strani Endurance Slovenije objavimo datum in lokacijo
letnega izobraževanja, ki bo v nedeljo 8.3.2020. Lokacijo javimo dovolj zgodaj. O vsebini se
dogovorimo- predstavitev Pravilnika, spremembe FEI pravilnika…

3. SS potrdi datum in lokacijo Državnega prvenstva- 21.6.2020 v Velikih Brdih pod Nanosom.
Datum je že objavljen v koledarju KZS.
Znanim, potencialnim organizatorjem pošljemo ponovno prošnjo, poziv za organizacijo
tekmovanja v letošnji sezoni. Na pisarno KZS zaprosimo za kontakte vseh tekmovalnih klubov.
4. Člani SS pripravijo nov vprašalnik za pridobitev licence za distančno jahanje- teoretični del.
Predhodno ga v pregled in potrditev pošljemo na KZS.
5. Pripravi se nov predlog Pravilnika za distančno jahanje za leto 2020. Gre za predvsem
uskladitev s FEI spremembami, ter nov sistem točkovanja za Pokal Slovenije. Predlog
Pravilnika 2020 se pošlje v potrditev UO KZS.
6. KZSju oz. Zboru sodnikov predlagamo kandidate oz. zainteresirane, ki bi želeli opravljati
pripravništvo za sodnike. KZSju se pošlje seznam tekem v Italiji in na Hrvaškem, za nadaljnje

aktivnosti ter hitrejšo izvedbo sodniških pripravništev. Zbor sodnikov pozovemo, da objavi
razpis za nabor sodnikov pripravnikov.
SKLEP: Strokovni svet za endurance pri KZS najavlja na Zbor sodnikov pri KZS predlog
sprejema sklepa: »Za disciplino endurance se razpiše možnost izobraževanja za sodnice in
sodnike, pri čemer se izjemoma v letih 2020 in 2021 omogoči prijavljenim kandidatom, da
pripravništvo izvajajo v tujini, izjemoma se v letih 2020 in 2021 omogoči tudi, da je mentor
kandidatom FEI sodnik za disciplino endurance iz tujine. Mentorstvo se preveri in potrdi na
sedežih obeh nacionalnih zvez. Kandidat po opravljenem stažu 6 asistenčnih sojenj izpit
lahko opravlja pred komisijo v tujini. Pisno dokazilo o opravljenem izpitu mora mentor
predložiti v pisarno KZS prek svoje nacionalne zveze. Takšno opravljanje izpitov se odobri
izjemoma za leti 2020 in 2021.
Obrazložitev: v disciplini endurance se je pojavila težava s strokovnim kadrom, ki ga v Sloveniji
ni. Slovenija ima 3 registrirane sodnike za endurance, od katerih sta dva ožja družinska člana
tekmovalke v tej disciplini. Da ne bi prihajalo do situacij, iz katerih bi lahko nastal dvom o
pristranskosti sojenja je nujno omogočiti opravljanje izpita vsaj 5-im sodnikom. Ker je za
opravljanje izpita potrebno stažiranje na 6-ih tekmah, v Sloveniji pa tekme ni dovolj (lansko
leto je bilo samo eno tekmovanje) je sprejem sklepa nujen za ustvarjanje možnosti razvoja
discipline.
7. KZSju se v najkrajšem možnem času pripravi poročilo za minulo sezono.
8. Za SKA se pripravi predlog za predstavitev discipline distančno jahanje učiteljem in trenerjem,
z namenom razvoja discipline. KZS pošljemo prošnjo za kontakt kdo na SKAju bi bil pristojen
za to tematiko.
Za korespondenco med KZS in Strokovnim svetom se pooblasti Uroša B. Strnada.

Helena Okorn

David Hočevar

Uroš Kastelic

Upravni odbor KZS je na seji 4. 5. 2020 sprejel sklep:

Upravni odbor je s 5 glasovi za in dvema neopredeljenima, potrdil:
 zapisnik 3. seje SS za vzdržljivostno jahanje,
 zapisnik dodatne seje SS,
 Pravilnik o vzdržljivostnem jahanju - skupaj z vprašalnikom za potrditev »A« licence,
Spremembe pravilnika o registraciji tekmovalcev pri vzdržljivostnem jahanju
 in razširjeno sestavo SS – dodatni člani SS so Urban Prešeren, Peter Prešeren in Igor
Hočevar.
Dokumente se objavi na spletni strani KZS, dopolni sestavo SS na spletni strani KZS in se jih
pošlje vsem članom KZS po elektronski pošti.

