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1. Organizator Državnega prvenstva pooblasti gospo Petro Jureš, da se z I.Hočevarjem, ki bo na
tekmi državni sodnik in tehnični delegat, dogovori za ogled proge.
I.Hočevar opozori, da je potrebno prepozicije dopolniti z pričakovano višinsko razliko proge.
Krog, ki bo krajši od 20km, kot je predvideno z veljavnim pravilnikom, je za člane Strokovnega
sveta sprejemljiv in kot takega potrdijo.
Za reševalno vozilo in časomerilce pridobimo uradne ponudbe (Medigros d.o.o. in
Omikronplus d.o.o.).
Pozanimati se je potrebno kako je z elektriko na prizorišču. D.Hočevar predlaga, da če bo
potrebno ima on agregat.
Potrjeni veterinarji za tekmo so: dr. Neva Lukša, dr. Goran Čalič in pomočnica veterinarja vet.
teh. T.Štampek.
Potrjeni sodniki so: I. Hočevar, K.Vnučec in B. Hočevar. I.Hočevar zagotovi, da je Komisija
sodnikov potrdila vse 3 in ni sprememb.
I.Hočevar poudari, da je potrebno čim prej dopolniti prepozicije z manjkajočimi podatki.
H.Okorn se zaveže, da bo to uredila v najkrajšem možnem času.
Za podeljevanje nagrade Best condition se pozanimamo kako pregled predpisuje FEI. Je pa na
veterinarjih odločitev kateri konj nagrado dobi oz. kako se bo izvršil pregled.
Pokale za odprto, klubsko tekmo in best condition priskrbi in financira H.Okorn.

I.Hočevar vpraša kako je s kontrolno točko na progi. H.Okorn pove, da je z gospo Jureš, ki
ureja progo dogovorjeno, da kontrolna točka bo.
Člani SS so si enotni ( z izjemo enega člana), da utrip konjem merijo izključno veterinarji,
katerim se dodelijo pomočniki, ki skrbijo za pravilni zapis podatkov. V primeru gneče na
prizorišču oz. v veterinarskih vratih, lahko prvi utrip merijo tudi pomočniki veterinarjev.
Za Stewarda na tekmi imenujemo U.B.Strnada, ki bo hkrati sodnik pripravnik.
Člani SS so si enoti da mora biti na tekmi še nek back up sistem zapisovanja časomerilskih
podatkov, v primeru sesutja sistema časomerilcev.
Potrebno je pripraviti road book, če ne drugega vsaj koordinate asistenčne točke.
Morebitne dodatne nagrade tekmovalcem so stvar organizatorja.
Strokovni svet na podelitev priznanj najboljšim povabi predsednico KZS in člane UO KZS.
H.Okorn se zaveže, da o tekmovanju obvesti Komisijo za doping kontrolo- P.Kramarič.
2.

Pod razno se člani dogovorijo, da potencialne kandidate za sodnike pripravnike obvestijo, da
naj se prijavijo na elektronski naslov konjeniške zveze.

Helena Okorn
Predsednica SS za distančno jahanje pri KZS

