STROKOVNI SVET ZA AVTO MOTO ŠPORT

SKLEPI
št. MX-19/05-12-06

Sklepi 19. seje komisije za motokros, ki je potekala dne 06.12.2005
Sklep MX-19/1:

Vsak slovenski delegat, ki je član žirije na mednarodnih dirkah, mora v
roku 72 ur na AMSZ posredovati vso dokumentacijo o poteku dirke,
vključujoč zapisnike žirij, kopije sklepov o morebitnih kaznovanjih, idr.

Sklep MX-19/2:

Na sekretariat UEM je potrebno poslati dopis z vprašanjem, kako je z
plačilom kazni neodjavljenih voznikov za dirko EP 205, ki je bila 15.05 v
Sl. Konjicah. O kaznovanju je moral UEM obvestiti predsednik žirije.

Sklep MX-19/3:

Pravilnike za DP 2006 je treba še dopolniti in vnesti zadnje popravke.
Dokončni pravilnik se bo potrdilo korespondenčno.

Sklep MX-19/4:

Prijavnina za DP člani se dvigne na 8.000 SIT in za DP podmladek na
5.000 SIT. Iz povišanja vpisnine morajo organizatorji pokriti stroške
enotnega napovedovalca in enotnega tiskovnega predstavnika dirk, ki
bosta izbrana preko razpisa.

Sklep MX-19/5:

Glede spremljanja rezultatov je potrebno zagotoviti, da bo časomerilska
ekipa imela 2 dodatna monitorja, enega se postavi v prostor za mehanike,
eden pa je na voljo napovedovalcu. Zagotoviti morajo tudi povezavo do
omenjenih monitorjev.

Sklep MX-19/6:

Pravilnik Akrapovič pokala za sezono 2006 naj pregleda in dokončno
potrdi vodstvo omenjenega pokala. Ko bo vodstvo pravilnik potrdilo, ga
korespondenčno potrdi tudi komisija za motokros.

Sklep MX-19/7:

Koledar dirk DP 2006 je sledeči:
Datum
Kraj
Organizator
26.03.2006
Brežice
AMD Brežice
16.04.2006
Slovenj Gradec
AMD Sl. Gradec
27.04.2006
Lemberg
HMP Lemberg
01.05.2006
Stranska vas
NIX Semič
26.06.2006
Brnik
AMD Sitart Dunlop
20.08.2006
Šentvid pri Stični
AMD Šentvid pri Stični
10.09.2006 *
Orehova vas
AMD Orehova vas
08.10.2006
Slovenske Konjice
AMD Slovenske Konjice
* prvotni termin je bil 17.09.2006, a se prestavi za teden dni nazaj zaradi
spremembe termina Evropskega pokala narodov (prestavljen iz 10.09. na
01.10.)

Sklep MX-19/8:

Koledar Akrapovič pokala za sezono 2006 naj pregleda in dokončno potrdi
vodstvo omenjenega pokala. Ko bo vodstvo koledar potrdilo, ga
korespondenčno potrdi tudi komisija za motokros.
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Sklep MX-19/9:

Zaradi varnostnih razlogov se opravi ponovni ogled proge v Stranski vasi,
kjer je potrebna rekonstrukcija štartne ravnine. Ogled opravita J. Sitar in
S. Rus, ki tudi opravita pogovore z organizatorjem o odpravi
pomanjkljivosti.

Sklep MX-19/10: Imenovanja predsednikov žirij za dirke DP 2006
Datum
Kraj
26.03.2006
Brežice
16.04.2006
Slovenj Gradec
27.04.2006
Lemberg
01.05.2006
Stranska vas
26.06.2006
Brnik
20.08.2006
Šentvid pri Stični
10.09.2006
Orehova vas
08.10.2006
Slovenske Konjice

Predsednik žirije:
Janez Sitar
Ivan Plohl
Herman Jakolič
Drago Alenc
Jože Vaupotič
Herman Jakolič
Ivan Plohl
Janez Sitar

Sklep MX-19/11: Imenovanja članov žirij na mednarodnih dirkah v Sloveniji 2006:
Datum
Rang / kat
Kraj
Član žirije:
26.04.2006
EP 125 jun
Brežice
Jože Vaupotič
21.05.2006
EP 65, 80
Lemberg
Slavko Rus
04.06.2006
EP 250
Slovenske Konjice
Jože Vaupotič
18.06.2006
SP MX3
Orehova vas
Slavko Rus
Sklep MX-19/12: Imenovanja predsednikov žirij za Akrapovič pokal 2006:
Ker je za pripravo koledarja Akrapovič pokala zadolženo vodstvo
omenjenega pokala in ker koledar še ni potrjen, se bosta Drago Alenc in
Jože Vaupotič takoj po sprejetju koledarja sama dogovorila, na kateri
dirki bo kdo opravljal funkcijo predsednika žirije in o tem obvestila tudi
sekretarja strokovnega sveta za avto-moto šport AMZS.
Sklep MX-19/13: Janu Korenu se ne dovoli prestop iz razreda 85 podmladek v 85 člani in
sicer iz dveh razlogov:
- kot razlog prošnje za prestop se navaja, da je dovolj močan in velik in bi
rad nastopal z istimi vozniki. Ker bodo v letu 2006 vozniki omenjenih
razredov vozili skupaj, bo torej še vedno vozil istočasno kot sedanji
vozniki, le uvrstitve se bodo izdelale ločeno
- ker ob prestopu ne bi prestopil na večji motocikel, ni utemeljenih
razlogov da se prestop odobri.
Sklep MX-19/14: Klavdiju Lorenzettu se izda štartno dovoljenje za nastopanje na dirkah
italijanske motokros lige v letu 2006 in sicer na dirkah, ki se ne pokrivajo
z dirkami DP Slovenije. Štartno dovoljenje tudi ni podlaga za izdajo
licence italijanske zveze. V primeru, da italijanski organizatorji pogojujejo
nastop z dvigom italijanske licence, potem mora Klavdij Lorenzetto
zaprositi za dovoljenje za dvig italijanske licence, vendar tem primeru
izgubi pravico do pridobitve Slovenske licence.
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Sklep MX-19/15: Vsi vozniki, ki bodo v letu 2006 zaprosili za dvig licence za motokros,
bodo morali poleg izpolnjenih ostalih pogojev dostaviti tudi potrdilo o
opravljenem elektrokardiogramu (EKG). Brez tega bo izdaja licence
zavrnjena.
Sklep MX-19/16: V pričetku leta 2006 se organizira seminar za pridobitev nacionalne
licence tehničnega komisarja.
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