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Ljubljana, 25.2.2019 

 

 

Zadeva: korespondenčna seja SSDJ, 25.2.2019 

 

 

1. Dopolnitev Propozicij za dresurno jahanje 2019 

Člani SSDJ so po pregledu FEI dresurnih pravil sklenili, da bi propozicije dopolnili s 

stavkom: 

V kategoriji M in v S se lahko uporablja navadna  brzda ali dvojna brzda. Na FEI 

mednarodnih tekmovanjih in prvenstvih veljajo aktualna pravila FEI za dresurna 

tekmovanja (FEI Pravilnik -Dressage rules Art. 428). 

 

2. V skladu z dosedanjimi razgovori na sestankih strokovnih svetov za dresuro pri KZS 

potrjujemo imenovanje  Ane Gregorič kot novega člana strokovnega sveta za dresuro 

pri KZS z novo zastavljenim ciljem razvijanja področja para dresurnega jahanja v 

Sloveniji. Ana Gregorič (mladostno ime Ana Humar) je bila aktivna tekmovalka para 

dresurnega jahanja v preteklosti, ki je že nastopala na mednarodnih turnirjih para 

dresurnega jahanja in tudi na Svetovnem prvenstvu v para dresurnem jahanju v 

Belgiji. Smatramo, da je s temi bogatimi izkušnjami tudi najbolj primerna za 

pokrivanje tega novega področja v strokovnem svetu za dresurno jahanje pri KZS. V 

letošnjem letu bi  ponovili izvedbo seminarja za strokovne kadre para dresurnega 

jahanja pod okriljem FEI in KZS in pripravili projekt – program razvoja para 

dresurnega jahanja v prihodnjih letih v Sloveniji. Glede na to, da so pred vrati  nove 

volitve  za vodstvene kadre v KZS, priporočamo tudi  v bodoče novemu izvoljenemu 

vodstvu in strokovnemu svetu za dresurno jahanje, da v cilju kontinuiranega razvoja 

Ano Gregorič vključi tudi v bodoče kot člana v delo strokovnega sveta za dresurno 

jahanje za področje dresurnega tekmovalnega športa za invalidno mladino. Smiselno 

bi bilo tudi v bodoče preimenovati Strokovni svet za dresurno jahanje v Strokovni svet 

za dresurno in para dresurno jahanje pri KZS. 
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