STROKOVNI SVET ZA AVTO-MOTO ŠPORT

ZAPISNIK
št. CHD-14/06-05-05
Zapisnik 14. seje komisije za hitrostni motociklizem, ki je potekala dne 05.05.2006
koreposndenčno.
Sodelovali:
Člani komisije:
Opravičen:
Zapisnikar:

Janez Pintar, Slavko Šauer, Igor Trifoni, Sandi Strle, Marino Štok
Erik Logar

Dnevni red:
1. Sprememba pravilnika
2. Prošnja Trbižan
AD.1) Sprememba pravilnika
Komisija je sprejela spremembo pravilnika za DP Supermoto 125.
Sklep CHD-14/1:
Spremeni se popravljen prvi odstavek člena 6.1 pravilnika za DP Supermoto 125 (SM
125).
Stari tekst se glasi:
6.1. Razred SM 125
Razred je odprt za vse tipe solo motociklov do 125 ccm. Agregat mora biti štiritaktni,
enovaljni. Kolesa morajo biti 17''.
Na valju in glavi ni dovoljen poseg, ki ima za posledico odvzem materiala. Dovoljene so
menjave ali spremembe naslednjih komponent: uplinjača, izpušnega sistema, sklopke,
elektronike, zračnega filtra, odmične gredi ter ventilov in vzmeti ventilov.
Novi tekst se glasi:
6.1. Razred SM 125
Razred je odprt za vse tipe solo motociklov do 125 ccm. Agregat mora biti štiritaktni,
enovaljni. Kolesa morajo biti 17'' tako spredaj kot zadaj. Dovoljene so spremembe, ki
ne vplivajo na povečavo prostornine nad 125 ccm.
Sprememba stopi v veljavo takoj.
Sklep CHD-14/2:
Spremeni se 2. odstavek 7. člena
Stari tekst se glasi:
7.
ŠTARTNE ŠTEVILKE
Štartno številko morajo imeti na ustreznem vidnem prostoru na sprednjem delu
motocikla. Za razred SM 125 so obvezne tudi številke na obeh bočnih pokrovih.
Štartne številke se med sezono ne menjajo.
Novi tekst se glasi:
7.
ŠTARTNE ŠTEVILKE
Štartno številko morajo imeti na ustreznem vidnem prostoru na sprednjem delu
motocikla. Če voznik v razredu SM 125 nima obeh bočnih nalepk, mora nositi telovnik s
štartno številko nahrbtnem delu. Štartne številke se med sezono ne menjajo.
Sprememba stopi v veljavo takoj.

Avto-moto zveza Slovenije, Strokovni svet za avto-moto šport, Dunajska 128, 1000 Ljubljana, Slovenija,
Tel.: +386 1 530 52 00, Fax.: +386 1 530 54 10, www.amzs.si, Poslovni račun pri NLB, d.d.: 02922-0019200369

STROKOVNI SVET ZA AVTO-MOTO ŠPORT

Sklep CHD-14/3:
Spremeni se 1. stavek, 1. odstavka 11. člena
Stari stavek se glasi:
Minimalna dolžina dirke je 6 km.
Novi stavek se glasi:
Minimalna dolžina dirke je 8.5 km.
Sprememba stopi v veljavo takoj.
AD.1) Prošnja Trbižan
Komisija je obravnavala prošnjo Tilena Trbižana da lahko nastopa v razredu Minimoto Senior od
začetka sezone, četudi izpolni pogoj minimalne starosti šele 26.06. tega leta.
Sklep CHD-14/4:
Vozniku Tilenu Trbižanu se dovoli od začetka letošnje sezone dalje nastopati v razredu
Minimoto senior.

Zapisal: Erik Logar
Pregledal in potrdil: Janez Pintar, namestnik predsednika komisije za hitrostni motociklizem
Rok, v katerem lahko člani komisije, ki so sodelovali na seji, podajo pripombe na zapisnik:
15.05.2006
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