Tο ΔΣ του ΣΚΑΙ στην συνεδρίαση του της Τρίτης 5 Νοεμβρίου 2013
έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις
 Απόφαση 1.
με το ακόλουθο σκεπτικό
α. σύμφωνα με
το Άρθρο 11.α, περί αποδοχής του Καταστατικού και τους Εσωτερικούς Κανονισμούς
του Σωματείου, υπό την επωνυμία «Σύνδεσμος Κριτών Αθλητικής Ιππασίας», [ΣΚΑΙ]
στο οποίο είναι μέλη οι Κριτές, προκειμένου να δύνανται να ασκούν τα καθήκοντα του
Κριτή μέλους των Αγωνόδικων Επιτροπών, στα Ιππικά Αθλήματα που καλλιεργούνται
από την Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας [ΕΟΙ].
το Άρθρο 5.α περί καταβολής των ετήσιων Συνδρομών μέσα στο πρώτο τρίμηνο του
τρέχοντος έτους.
το Άρθρο 3.Ε.γ. περί διαγραφής μέλους από το μητρώο τον μελών του Σωματείου,
λόγω καθυστέρησης στην πληρωμή της ετήσιας συνδρομής του.
και β. έχοντας υπ’ όψη
την υποχρέωση, που έχει ο ΣΚΑΙ από την κείμενη Αθλητική νομοθεσία, να υποβάλει
στην ΕΟΙ, στην αρχή κάθε έτους, Πίνακα με τους εν ενεργεία και μη Κριτές από τον
οποίο επιλέγονται εκείνοι που στελεχώνουν τις Αγωνόδικες και τις άλλες Επιτροπές
αποφάσισε να μην συμπεριλάβει στους Πίνακες Κριτών 2014
όσους Κριτές δεν τακτοποιήσουν τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο
«Σύνδεσμος Κριτών Αθλητικής Ιππασίας – ΣΚΑΙ» έως
την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013,
διότι, άλλως, δεν θα αποφευχθεί η υποχρεωτική από το Καταστατικό του Σωματείου
διαγραφή τους από τα μητρώα του, η οποία διαγραφή θα έχει σαν συνέπεια την μη
εγγραφή τους στους Πίνακες Κριτών για την Αγωνιστική Περίοδο 2014.
 Απόφαση 2.
Σύνταξη Πινάκων Κριτών 2014
 να σταλούν επιστολές προς τα μέλη του ΣΚΑΙ για τις δηλώσεις συμμετοχής στους
Πίνακες Κριτών 2014 και
 να μην περιληφθεί κανείς Κριτής στους Πίνακες εάν δεν λάβουμε έγγραφη θετική
απάντηση.
 Απόφαση 3.
 ανέθεσε στην Επιτροπή Εκπαίδευσης να υποβάλλει πρόγραμμα επιμορφωτικών
σεμιναρίων και συναντήσεων για τους Κριτές
 Απόφαση 4.
 κάθε Τρίτη θα «ανεβαίνουν» στον δικτυακό τόπο του ΣΚΑΙ οι Προκηρύξεις των
Αγώνων και
 κάθε Πέμπτη θα «ανεβαίνει» η τελική σύνθεση των Αγωνοδίκων Επιτροπών

