ZAPISNIK
1. seje enduro komisije, ki je bila dne 27.10.2004 ob 17:30 uri v prostorih sekretariata AMZS;
Dunajska 128, Ljubljana
Prisotni: Silvin Vesenjak, Primož Pleško, Stanka Grgovič
Vabljeni: Peter Verbič, Erik Logar
Dnevni red:
1. Ocena sezone
2. Potrditev rezultatov
3. Plan za sezono 2005
a. Koledar dirk
b. Spremembe pravilnika
4. Razno
Uvodoma je predsednik strokovnega sveta za avto moto šport g. Peter Verbič pozdravil člane
komisije za enduro na njihovi prvi seji. Predstavil jim je delovanje AMZS in jih seszanil z
načinom dela komisij.
Ad 1) Ocena sezone
Predsednik komisije za enduro g. Vesenjak je podal oceno sezone.
- Vse dirke so potekale v tujini
- V koledarju je bilo 8 dirk
- Izvedenih je bil 6 dirk
- Izdanih je bilo 13 vozniških licenc
- Točke je osvojilo 12 voznikov
- Zadnje dirke se je udeležilo 5 voznikov
Sezono je ocenil kot dobro, sploh ker je državno prvenstvo v enduru potekalo prvič. Z oceno
sta se strinjala tudi preostala dva člana komisije.
Ad 2) Potrditev rezultatov
Po pregledu rezultatov je komisija sprejela
sklep
da se rezultati enduro državnega prvenstva potrdijo kot uradni in predlagajo strokovnemu
svetu za avto moto šport da jih potrdi.
Ad. 3) Plan za sezono 2005
a.) Koledar dirk
Ker zaradi zakona o prepovedi vožnje v naravnem okolju enduro tekmovanja v
Sloveniji niso dovoljena, je koledar dirk odvisen od tujih organizatorjev, kateri pa
koledarjev še nimajo pripravljenih. Zato je komisija sprejela:
sklep
za se zaprosi strokovni svet za avto moto šport, da se dovoli, da se koledar za enduro
državno prvenstvo 2005 sprejme naknadno.
sklep
da se s strani Ministrstva za okolje in prostor pridobi uradno tolmačenje zakona o
prepovedi vožnje v naravnem okolju

b) Spremembe pravilnika
Ker se v prihodnji sezoni pričakuje povečanje števila voznikov, sodelovalo naj bi jih približno
20, se predlaga,
- da se razpišeta 2 tekmovalna razreda in sicer Razred PRO in Razred TURIST. Razlika
je v težavnosti proge.
- Če na posamezni tekmi nastopijo manj kot 3 vozniki, se točke ne podelijo, če jih je od
3-5 se podelijo polovične točke in če jih je 6 ali več, se podelijo polne točke
- Na zadnji dirki sezone se v vsakem primeru, ne glede na število voznikov podelijo
polne točke
Komisija je tudi prejela FIM spremembe pravilnika in v zvezi s spremembami sprejela
naslednji
sklep
Člani komisije do 04.11.2004 pripravijo svoje predloge sprememb pravilnika
državnega prvenstva za enduro za leto 2005. Predloge posredujejo na Avto-moto zvezo preko
elektronske pošte na naslov sport@amzs.si . Predlogi se zatem uskladijo, najkasneje do
09.11.2004
Ad. 4) Razno
V razpravi je bilo ugotovljeno, da slovenski vozniki na dirkah v tujini niso prejemali pokalov
za svoje dosežke. Zato komisija sprejme naslednji
sklep
Komisija predlaga strokovnemu svetu, da avto moto zveza zagotovi pokale za vsako
dirko, ki poteka v tujini.
Komisija sprejme tudi
sklep
Komisija za enduro predlaga strokovnemu svetu za avto moto šport da se imenuje
Silvina Vesenjaka kot predstavnika enduro komisije v komisijo Alpe Adria.
Seja je bila zaključena ob 19:00 uri.
Zapisal: Erik Logar
Pregledal: Silvin Vesenjak

