Zapisnik 6. seje komisije za motokros
Datum:
Čas:
Kraj:

16.03.2004
16.00
Ljubljana

Prisotni:
Breznik, Vaupotič, Plohl, Sitar in Rus
Vabljeni:
Kermavner, Verbič
Ostali:
A. Rus
Seje se ni udeležil Silvin Vesenjak
Dnevni red: 1. Pregled zapisnika prejšnje seje
2. Uvajanje elektronskega merjenja časa in izdelav rezultatov z nabavljeno
opremo
3. Imenovanja športnih funkcionarjev
4. Razno
Ad 1) Pregled zapisnika s seje
Zapisnik je bil predložen na seji, pripomb ni bilo.
Sklep: Zapisnik 5. seje se potrdi.
Pri pregledu zapisnika je bilo s strani strokovne službe dano poročilo o opravljenih izpitih za
športne funkcionarje, ki so se vršili v Ljubljani. Izpit je opravilo 26 kandidatov, 18 športnih
funkcionarjev – pripravnikov in 8 športnih funkcionarjev specialnosti.
Ob ugotovitvi, da vsi kandidati specialnosti nimajo pogojev za napredovanje je komisija
sprejela sledeči
Sklep: Športnim funkcionarjem specialnosti Boštjanu Kermavnerju, Bogomirju Gajserju in
Ediju Urbanclu komisija daje soglasje k izdaji funkcionarske izkaznice specialnosti.
Besedo si je vzel predsednik strokovnega sveta P. Verbič, ki je predsedniku motokros
komisije očital, da je skrajno neodgovorno, da člani komisije vodijo aktivnosti za ureditev
merjenja časa in izidov rezultatov brez sklepov strokovnega sveta. Kljub temu, da je zahteval
zapisnik 4. seje v zvezi z nabavo transponderjev, ga od strokovne službe ni prejel. Prav tako
je nesprejemljivo, da se predstavniki komisije dogovarjajo s sponzorji za potrebe motokrosa
brez konsultacije s predsednikom strokovnega sveta. On kot predsednik strokovnega sveta
zahteva, da je sopodpisnik vseh sponzorskih zahtev in pogodb. Izraža ugotovitev, da je
odgovoren za šport in mora vse vedeti kaj se dogaja v športu in tudi o tem odločati.
Od predsednika motokros komisije je zahteval, da v bodoče ne sklicuje sestankov brez
njegove vednosti in potrditve datuma in očita, da je vabilo prejel šele dan pred sejo. M. Freyer
je zagotovila, da mu je bilo vabilo poslano že v petek po faksu, kar je P. Verbič zanikal. Kljub
temu je A. Breznik predsednika strokovnega sveta opomnil, da je kljub poznemu sklicu
vendar polna zasedba komisije razen člana delovne skupine Vesenjaka, da pa se mu
opravičuje zaradi njemu pozno poslanega obvestila. Zaradi žaljive diskusije P. Verbiča zlasti
do predsednika komisije in S. Rusa, je predsednik odredil 10 min odmor, da si je opomogel
od šoka.
V nadaljevanju je zavrnil vse očitane mu nepravilnosti, sklicujoč se na avtonomnost komisij,
ki jih opredeljuje športni pravilnik in sklepi strokovnega sveta. Z odgovorom so soglašali tudi
ostali člani komisije.
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Ad 2)
Oprema za elektronsko merjenje – transponderji – je že dobavljena. Možnost trženja in
reklamiranja izpisov (aktivnosti že potekajo).
Člani komisije so v razpravi podprli uvajanje meritev, s tem pa so bili seznanjeni tudi
organizatorji. Razprava je bila najpogostejša glede cene izvajalcev merjenja, oziroma bojazni,
da bo cena višja kot je bila prvotno predlagana.
S. Rus je poročal o poteku priprav ob uvajanju elektronskega merjenja, da bodo do prve dirke
pripravljeni tehnični standardi za organizatorje, opravljeno bo testiranje in pregled vseh
inštrumentov. Aparatura omogoča koriščenje tudi za druge panoge, potrebno bo samo
dopolniti program, uvesti slovenščino in pa dodelati točkovanje za posamezno panogo.
Predsednik komisije je ponovno osvetlil potek nabave aparatur, potek dogovarjanja s Timing
Mojstrano in končno odločitev, da AMZS sama poskrbi za izvajanje merjenja.
Predsednik komisije poročal o aktivnostih in med drugim ugotovil:
- oprema je nabavljena in je že tudi dobavljena
- izvajanje meritev bo prevzela ekipa v sestavi:
- g. Jernej Mestek
- g. Robert Klančar
- dodatna dva izvajalca
ki bo pod okriljem AMZS
- strošek ekipe merilcev je 55.000,00 sit po dirki, plačilo realizira AMZS
- skladno z zaključki sestanka z organizatorji dirk DP, EP, SP in pokala Akrapovič
bo meritev opravljena na 8 dirkah DP, 1 dirki EP in 1 dirki EP/SP; prav tako bo 9
dirk pokala Akrapovič pokrival ta sistem
- cena usluge ekipe bo bremenila organizatorje dirk v višini 115.000 sit in dodatno
20% DDV; le-to bo fakturirala AMZS
- meritve je možno izvesti tudi na dirkah Supermoto 4 dirke, kar je potrebno
uskladiti s predsednikom komisije za cestno hitrostni motociklizem
Zraven gornjih izhodišč je komisija sprejela še dodatne sklepe:
- za koordinacijo je zadolžen Rus, ki bo odgovoren tudi za strokovno izvajanje
meritev
- vodja časomerilcev bo neposredno odgovoren vodji totalizatorske službe na dirki
- ekipa časomerilcev bo po uspešnih meritvah dobila s strani AMZS ustrezno
licenco. Potrebno bo opraviti tudi izpit športnega funkcionarja
- strokovnemu svetu predlaga spremembo pravilnika in sicer:
a) izhod na štart je na osnovi doseženih časov na treningih
b) obvezna je uporaba časomerilske ekipe AMZS na dirkah DP, EP, SI in
pokalnih tekmovanjih
c) namestitev transpoderjev se izvaja skladno s pravili FIM
d) Rus se zadolži, da do 1. dirke DP pripravi obveznosti, ki jih morajo izvesti
organizatorji dirk za nemoteno izvajanje časomerilske službe.
Razpravljal je tudi Verbič. Nekaj njegovih poudarkov:
- neracionalna odločitev, saj je na trgu dovolj ponudnikov uslug, ki so bolj
konkurenčne
- nesprejemljivo je dejstvo, da AMZS kupi opremo, nekdo tretji pa služi na ta račun
- neracionalno trošenje denarja AMZS brez njegovega soglasja, ki bo bremenilo
šport, za kar bo moral on polagati račun na predsedstvu.
- O izvajalcih bo razpravljal in odločil strokovni svet za avto moto šport, ne pa S.
Rus.
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-

S tem projektom nismo dali nič dobrega v šport, niti organizatorjem nismo nudili
drugega kot večje stroške.
- Že na strokovnem svetu je zahteval, da se za transponderje objavi razpis, pa tega
strokovne službe niso hotele izvesti.
Predsednik komisije je očitke zavrnil z argumenti in prevzel obvezo, da bo o problematiki
izčrpno poročal na seji strokovnega sveta.
Ad 3)
Imenovanje športnih funkcionarjev za funkcije predsednikov žirije na dirkah DP in članov
žirij za EP in SP
MOTOKROS
Datum
7/1
12.4.
7/2
27.4.
7/3
09.05.

Organizator
AMD Brežice
MTK Radenci
AMD Slovenske Konjice

Vrsta
DP
DP
EP

Predsednik žirije (* - delegat)
Anton Breznik
Slavko Rus
* A. Breznik
direktor: Jože Vaupotič
ekologija: H. Jakolič
Teh. kom. B. Vele
7/4
23.05. HMP Lemberg
DP
Ivan Plohl
7/5
30.05. NIX Semič
DP
Janez Sitar
7/6
13.06. AMD Orehova vas
SP,EP * S. Rus
Ekologija: H. Jakolič
Teh. kom. B. Vele
7/7
04.07. AMD Buhc
Poz. Ivan Plohl
7/8
11.07. AMD Sitar Dunlop Racing
DP
Jože Vaupotič
7/9
25.07. AMD Slovenske Konjice
DP
Jože Vaupotič
7/10 21.08. AMD Slovenj Gradec
Poz.
7/11 29.08. AMD Šentvid pri Stični
DP
Ivan Plohl
7/12 19.09. AMD Orehova vas
DP
Janez Sitar
7/13 10.10. AMD Brežice
Poz. Jože Vaupotič
UEM Pokal narodov: vodja J. Vaupotič, delegat: A. Breznik
FIM Pokal narodov: vodja S. Rus, delegat: A. Breznik
Alpe Adria pokal: Jože Vaupotič
MOTOKROS PODMLADEK
Datum Organizator
9/1
24.4. MXAdrenalin
9/2
27.4. MTK Radenci
9/3
23.05. HMP Lemberg
9/4
25.07. AMD Slovenske Konjice
9/5
21.08. AMD Slovenj Gradec
9/6
29.08. AMD Šentvid pri Stični
9/7
04.09. MC Gajser - Škedenj
9/8
19.09. AMD Orehova vas
9/9
27.06. MXAdrenalin

Vrsta
DP
DP
DP
DP
DP
DP
DP
DP
DP

Sodnik
Jože Vaupotič
Jože Vaupotič
Jože Vaupotič
Jože Vaupotič
Jože Vaupotič
Jože Vaupotič

Za pokal Alpe Adria v motokrosu bodo vsega skupaj tri klasične in tri superkros tekme.
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Ad 4) Tekoče zadeve
a) Vaupotič poroča o zaključni podelitvi priznanj za leto 2003
b) Plohl prevzame obveznost AMZS Brežice, da organizira dirko AA
c) Breznik poroča o pokalnem prvenstvu, ki je dogovorjeno s sosednjo Hrvaško;
dirke še niso potrdili (ni še znan organizator), obljuba je do 23. marca. V kolikor
ne bo organizatorjev iz CRO bo ogroženo pokalno prvenstvo.
d) Verbič zagotavlja, da bodo stroški stalnega predsednika žirije pokriti s strani
AMZS za vse dirke pokala Akrapovič. Pohvali delo B. Kermavnerja, ker so uspeli
dirke organizirati skladno predpisom. Ime sponzorjev takih tekmovanj je stvar
organizatorja, ker tudi ostalim organizatorjem ne predpisujemo sponzorjev.
Predsednik komisije A. Breznik je prav tako poudaril, da je z zdajšnjo
organiziranostjo in varnostjo v tem pokalnem tekmovanju zadovoljen in da so bile
pridobljene obojestranske izkušnje, državno prvenstvo pa je pridobilo tudi nekaj
voznikov na njihov račun.
Predsednik komisije je ponovno pozval g. Verbiča h kulturnemu dialogu in spoštovanju dela
komisije in njenih članov ter nesprejemljivost razreševanja osebnih zamer preko športnih
organov. Stoji za sklepi komisije in strokovnega sveta, ko pa njegovo delo ne bo skladno
višjim zahtevam, se bo umaknil. Kljub vsem argumentom je P. Verbič vztrajal, da seje
komisije ne smejo biti sklicane, če on ni o tem obveščen najmanj 1 teden pred datumom seje.
Predsednik komisije pa je ponovno poudaril, da je delo motokros komisije avtonomno in
predobro v primerjavi z drugimi komisijami in da bo po potrebi sklical tudi zaprto sejo, če bo
to smatral za potrebno.
e) Verbič seznani člane komisije o aktivnostih Media poola. Vse bo nared do začetka
prvenstva, o čemer bo razpravljal strokovni svet na naslednji seji. Prav tako terja
dogovor o sponzorju opreme za reprezentance in športne funkcionarje.
f) Komisija je ugotovila, da je pri prijavah za dirke DP podmladka izpadla
sprememba, skladna spremembi pri razpisu DP v motokrosu in sicer, da je rok za
prijave 14 dni pred dirko ob vplačilu prijavnine 3.000 SIT, prijavnina po
zaključenem roku prijav pa je 5.000 SIT z možnostjo vplačila na tehničnem
pregledu.
g) Komisija predlaga strokovnemu svetu, da potrdi predlog, da se organizatorje
posamičnih tekem DP podmladka oprosti vplačila vpisa v koledar AMZS za leto
2004.
Seja je bila zaključena ob 21.20 uri.
Zapisala: Marta Freyer

Pregledal: Anton Breznik

4

