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ZAPISNIK razširjene seje Strokovnega odbora z dne 16.5.2022

Dnevni red:
1. Pregled propozicij za obdobje JUN-AVG
2. Razno
Prisotni: Andrej Košak, Janko Sagaj, Vlado Žnidarič, Marko Gorenc, Helena Meglič, Vanja Horvat

1.

Pregled propozicij za obdobje JUN-AVG

SO je pregledal vse prispele propozicije.
5.6.2022 Krško – ostanejo po predlogu
19.6.2022 Ljutomer – brez pripomb
26.6.2022 Lenart – spremeni se temelj v prvi dirki
3.7.2022 Ljubljana – brez pripomb
17.7.2022 Krim – doda se točka sporeda in spremeni temelje v prvih točkah
31.7.2022 Ljutomer – dirka 'Najhitrejša v sulkiju' se razpiše za SLO konje
7.8.2022 Ljubljana – doda se točka za 2-letne kasače
21.8.2022 Ljutomer – brez pripomb
28.8.2022 Šentjernej – brez pripomb
O propozicijah in razpisu dirk za francoske kobile SO ni odločal saj ni pravne podlage v PKD za izvedbo takšnih
dirk (ni poravnanih obveznosti do rejske organizacije in posledično ni pogojev za podpis sporazuma).
Sklep_1: SO je pozval KD Krim in KD Slovenske gorice Lenart k dopolnitvi propozicij in propozicije v celoti
potrdil.

2.

Razno

Potrebno je pripraviti kategorizacijo dirk, ki jih potrebujemo pri izračunu točk za določitev naj konja sezone.
Sklep_2: Pisarna pripravi kategorizacijo dirk.
SO ugotavlja, da prihaja do napačne izmere doseženih časov na tekmovalnih dneh.
Sklep_3: Pisarno se pozove, da za TD v Komendi pozove merilce časov za pojasnilo nastale situacije
in ponovnem izračunu doseženih časov.
SO je razpravljal o nujnosti objavljanja rezultatov dirk takoj. Ugotavljamo, da so rezultati za TD v Komendi
15.5.2022 bili objavljeni šele naslednji dan dopoldan.
Sklep_4: SO prosi za pisno pojasnilo zakaj so bili rezultati iz Komende objavljeni šele v ponedeljek dopoldan.
Pojasnilo naj bo potrjeno tudi s strani Sodniške organizacije.
Sklep_5: Prioritetno je potrebno sodnikom omogočiti, da se rezultati vnašajo direktno v bazo in so objavljeni
sproti oz. zagotoviti je potrebno sprotno objavljanje rezultatov na spletni strani.

Zapisala: Helena MEGLIČ
predsednica SO

