STROKOVNI SVET ZA AVTO MOTO ŠPORT

ZAPISNIK
št. EN-02/05-09-19

Zapisnik 3. seje (korespondenčne) komisije
03.10.2005 telefonsko in preko e-pošte.

za enduro, ki je potekala od 27.09.2005 do

Sodelovali:
Člani komisije: Silvin Vesenjak, Primož Pleško, Stanka Grgovič
Zapisnikar: Erik Logar
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 2. seje
2. Pregled in potrditev končnih rezultatov DP 2005
3. Ocena sezone
4. Razno
Predlog za motociklista leta (iz panoge enduro)
Predlogi spremembe pravilnika za sezono 2006
Ad. 1: Potrditev zapisnika 2. seje
Komisija je pregledala in potrdila zapisnik 2. seje.
Ad. 2: Pregled in potrditev končnih rezultatov DP 2005
Komisija je pregledala neuradne končne rezultate DP 2005. Komisija je ugotovila, da je potrebno
za 11. dirko pri voznikoma Herman Huber in Božidar Zajc namesto 0 zapisati -, kajti na dirki nista
nastopila.
Komisija je sprejela:
Sklep EN03/01: Po pregledu neuradnih rezultatov, se rezultate poti za uradne.
Ad. 3: Ocena sezone
Predsednik komisije je podal sledečo oceno:
Kot je iz rezultatov razvidno smo po številu odpeljanih dirk presegli plan dirk za sezono 2005.
Vozniki so bili z izbiro oz. težavnostjo posameznih dirk zadovoljni, razen z dirkama v V. Trgovišču,
kjer je bila proga prelahka.
Ad. 4: Razno
4.1. Predlogi za spremembo pravilnika
Verjetno bo ukinjena klasa TURIST zaradi premajhnega števila voznikov, odvisno od razgovora z
vozniki, s katerimi planiramo srečanje še letos.
4.2. Organizacija dirk v Sloveniji
Organizacija dirke v Sloveniji po veljavnih zakonih ni mogoča, razen na vojaškem poligonu Poček,
kjer bi lahko peljali tudi z cross motorji, oz. mogoče ob kakšni "luknji"v zakonu. Na tem področju
smo že imeli sestanek Pogačar- ministrstvo za promet, Kavčič - Avto magazin, Kermavner 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
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Akrapovič pokal(Rakek) ter Vesenjak – predsednik Enduro komisije AMZS. Z organizacijo kakšne
dirke v Sloveniji bi se tudi povečalo zanimanje med vozniki.
4.3. Prepozna dostava pravilnikov
Glede pridobitve pravilnikov smo prepuščeni tujim organizatorjem, kateri pa se ne držijo rokov
(letos primer AA dirk - sestanek absolutno prepozno)
4.4. Razno
Razmisliti o tem, da bi lahko z eno licenco nastopal v več panogah športa AMZS z manjšimi stroški.
Zapisal: Erik Logar
Pregledal in potrdil: Silvin Vesenjak, predsednik komisije za enduro
Rok za pripombe na zapisnik naj člani komisije za enduro, ki so sodelovali na seji, podajo (pisno,
po navadni ali elektronski pošti na naslov AMZS) najkasneje do 25. oktobra 2005.
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