ZAPISNIK
6. seje avto komisije, ki je bila dne 12.10.2004 ob 16. uri v sejni sobi AMZS; Dunajska 128,
Ljubljana
Prisotni: Darko Peljhan, Janko Rezec, Nermin Somun, Peter Verbič, Marta Freyer, Erik Logar
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje
2. Ocena sezone 2004
3. Poročilo s sestanka FIA – CEZ
4. Priprava na sezono 2005
5. Razno
Ad 1) Potrditev zapisnika prejšnje (5) seje
Marta Freyer je glede na zapisnik prejšnje seje prosila, da se dostavi kopija pogodbe med AŠ
2005 in avstrijskim organizatorjem. Predsednik komisije Darko Peljhan je povedal, da se bo
na AŠ 2005 naslovila prošnja, da se ta pogodba dostavi. Predsednik strokovnega sveta Peter
Verbič pa je prisotne seznanil, da je strokovni svet sprejel
sklep,
da se HAKS-u odpove gostoljubnost na dirkah v Sloveniji, To pomeni, da lahko dirkači z
licenco HAKS nastopijo na dirkah v Sloveniji, a dirke v Sloveniji ne morejo šteti za prvenstvo
Hrvaške.
Zatem je bil zapisnik 5 seje potrjen.
Ad 2) Ocena sezone 2004
Člani komisije in predsednik strokovnega sveta so se strinjali, da je bila sezona uspešno
izpeljana. Bilo je nekaj pomanjkljivosti, predvsem na krožnih dirkah. Pri tem je g. Verbič
poudaril, da je problem krožnih dirk vezan tudi na dirkališče. Praktično imamo le Mobikrog,
na katerem je treba dodelati še nekaj stvari. Nekaj sprememb je že, predvsem pa je treba
narediti vse, da se dirkališče Mobikrog obdrži. Sam se zavzema in se še bo, da bi AMZS
prevzela Mobikrog in še nekaj vložila vanj. Veliko je odvisno tudi od tega, če bo možen
dogovor z ministrstvom za obrambo.
Sprejet je bil tudi
sklep
da se zaprosi AŠ 2005 da poda svojo oceno mednarodnih dirk, ter
sklep
da se AŠ 2005 zaprosi, da posredujejo kopijo pogodbe med AŠ 2005 in avstrijskim
organizatorjem dirk, s katerim so sodelovali na dirki v Cerkljah in Salzburgringu
Splošna ocene sezone je torej pozitivna.
Ad. 3) Poročilo s sestanka FIA CEZ
V Zagrebu je potekal sestanek FIA CEZ, katerega sta se kot predstavnika AMZS udeležila g.
Matjaž Gaberšek in Darko Peljhan. Predsednik komisije je prisotne seznanil, da ni bilo na
sestanku nič presenetljivega. V cono so sprejeti še Italijani in Makedonci. Vodstvo
tekmovanja je opozorilo, da naj organizatorji dirk bolj redno pošiljajo rezultate, kot je

zapisano v pravilniku. Rezultati bodo potrjeni do 10 novembra. Letos bo podelitev za CEZ v
Ljubljani in sicer 19 novembra. Ustanovljen je že odbor, ki pripravlja podelitev.
Ad. 4) Priprava na sezono 2005
Sezona 2005 naj bi po pogovorih z AŠ potekala tako kot letos. Podan je bil tudi predlog, da
morajo biti za sezono 2005 vsi pravilniki za mednarodne dirke potrjeni tudi s strani AMZS.
Ad. 5) Razno
- Pripraviti je potrebno mednarodne rezultate, na podlagi katerih se poda predlog za
avtomobilista leta.
- Mogoče obstaja možnost skupne podelitve za sezono 2004 AŠ in AMZS.
- Pripraviti je potrebno predloge za podelitev.
Ob koncu se je Marta Freyer zahvalila vsem članom komisije za dobro sodelovanje, odhaja
namreč v pokoj. Tudi člani komisije so se ji zahvalili za dobro sodelovanje.
Seja je bila zaključena ob 17:20 uri.
Zapisal: Erik Logar
Pregledal: Darko Peljhan

