ZAPISNIK SEJE SO KZS

Kraj: Lukovica
Datum: 27.5.2019
Prisotni: Janko Sagaj, Jože Judež, Slavko Petovar, Tomaž Košak, Marko Gorenc

1. Strokovni odbor sprejema sklep glede Šampionata Slovenije.
UO se predlaga, da se rok za prijave podaljša. Rok za vplačilo vpisnine se enako podaljša.
Denarni sklad se razdeli na 7 nagrad, če je konj manj pa se razdeli med vse uvrščene. SO predlaga, da
se dirka izvede ne glede na število nastopajočih.

2. Pregled sodniških odločitev: SO je ugotovitve o sodniških odločitvah seznanil predsednika
sodniške organizacije. Bilo je nekaj nepravilnosti. Ocena sojenja je ustrezna, poudariti je
potrebno na tehnične pomanjkljivosti pri izvedbi dirk.
3. Predsednik disciplinske komisije naj pooblasti generalnega sekretarja, da ugotavlja ali so
morebitne prispele pritožbe ustrezne po PKD in ali se jih sprejme v obravnavo ali ne. (PKD
člen 116) :
4. Komisija za pritožbe mora imeti po PKD 5 članov in se opozori ali imajo člani izpit iz
poznavanja PKD.
5. V primeru Dior Cindy se predvideva, da je prišlo do napake in se po zagotovilu
administratorja in je bil v biltenu po napaki. Sicer bi morali biti konji po PKD suspendirani za
16 dni (PKD člen 67)
6. SO predlaga da se dirke delajo na 14 dni, konji so manj obremenjeni, več jih bo. Po možnosti
h naj se povečujejo denarni skladi.
7. Koledar dirk: SO potrjuje nadomestne termine KK Stožice Nedelja 30.6.2019 in Četrtek
18.7.2019 – na ta dan predlagamo tudi Q4L-krožna dirka
8. KROŽNE DIRKE:

4-letni kasači
1. predtek

Hipodrom

Datum

Distanca

Sklad

Razpis

Ljubljana

18.7.2019

2100 mH

1.000 €

+ Distance:
2100 m – do 1.000 €
2120 m – do 2.500 €
2140 m – nad 2.500 €

2. predtek

Ljutomer

15.9.2019

2160 mH

1.000 €

Finale

Ljutomer

20.10.2019

2100 mA

3.000 €

Distance:
2160 m – do 1.500 €
2180 m – do 3.000 €
2200 m – nad 3.000 €
Štartne pozicije glede na točke
(več točk boljša pozicija)

Splošne določbe:
 Pravico nastopa imajo slovenski kasači.
 Vsak tek se točkuje. Točke se razdelijo: zmaga: 150 točk, 2.: 90 točk, 3.: 60 točk, 4.: 40 točk,
5.: 30 točk, 6.: 20 točk, 7. in dalje: 10 točk. Za diskvalifikacijo ali odstop se ne dobi točk.
 Pravico nastopa v finalu ima 12 konj z najboljšim izkupičkom točk. Po vrsti izbirajo svoje
štartne pozicije – trener konja z največ točkami izbira prvi, trener konja z najmanj točkami pa
zadnji. V primeru istega števila točk ima prednost konj z višjim sezonskim zaslužkom, če pa je
tudi ta enak z boljšim rekordom sezone. - Pogoj za nastop v finalu je nastop v vsaj enem
predteku.

3-letni kasači
Hipodrom

Datum

Distanca

Sklad

Razpis

1. predtek
2. predtek

Lenart
Ljutomer

23.6.2019
4.8.2019

1700 mA
2160 mH

1.000 €
1.000 €

Finale

Ljubljana

27. 10. 2018

2100 mA

3.000 €

Hendikep po zaslužku
Distance:
2160 m – do 700 €
2180 m – do 2.000 €
2200 m – nad 2.000 €
Štartne pozicije glede na točke
(več točk boljša pozicija)

Splošne določbe:
 Pravico nastopa imajo slovenski kasači.
 Vsak tek se točkuje. Točke se razdelijo: zmaga: 150 točk, 2.: 90 točk, 3.: 60 točk, 4.: 40 točk,
5.: 30 točk, 6.: 20 točk, 7. in dalje: 10 točk. Za diskvalifikacijo ali odstop se ne dobi točk.
 Pravico nastopa v finalu ima 10 konj z najboljšim izkupičkom točk. Po vrsti izbirajo svoje
štartne pozicije – trener konja z največ točkami izbira prvi, trener konja z najmanj točkami pa
zadnji. V primeru istega števila točk ima prednost konj z višjim sezonskim zaslužkom, če pa je
tudi ta enak z boljšim rekordom sezone. - Pogoj za nastop v finalu je nastop v vsaj enem
predteku.

9. Poročilo iz komisija za tekmovanje s kopitarji
Komisija je zasedala in podala da za zbiranje podatkov za namen reje ima KZS 5 letni mandat ter ga je
potrebno po izteku podaljšati.
Spremembe pravilnika se potrjuje amandmajsko nekaj sprememb je bilo sprejetih nekaj se zamenja
dikcija

10. Na tekmovalnih dnevih ni snemanja, UO se pozove, da se zagotovi osnovne pogoje za
izvedbo dirk – snemanje, merjenje časov
11. SO ni prejel liste sodnikov v potrditev, rok 29.5.2019
12. SO ni prejel liste delegatov

13. Cenik kazni ostane isti kot v 2018

