ZAPISNIK
9.seje komisije za starodobna vozila pri AMZS 25.10.2004 v prostorih AMZS Dunajska 128
v Ljubljani.
Prisotni : M.Romih,E.Dolenc,J.Komljanec,U.A.Demšar,S.Hočevar,E.Logar,P,Verbič,J,Božič
Opravičili:R.Kreč,S.Šauer,F.Pušnik
Člane komisije in povabljene je pozdravil predsednik mag.Janez Božič , dnevni red , ki ga je
predlagal pa je bil soglasno sprejet .G Verbič pa je predstavil g.Erika Logarja ter predstavil
njegovo delo v AMZS. (tel.E.Logarja 01 530 52 00 , GSM 041 316 078 )
AD 1 Pregled točk 8.seje dne 11.8.2004
Vse točke iz 8.seje so bile izpolnjene , po točki A 2 /4 odst. bo potrebno uvesti disc.postopek
za voznike , ki so vozili v nasprotju s čl.10.5 pravilnika AMZS .
AD 2 Pregled in potrditev rezultatov za DP R.SLO za starodobnike
Še enkrat preveriti pravilnost rezultatov s primerjalno analizo rezultatov s strani AMZS iz
točke A 2 /3 odst. v sodelovanju z g.Šaurom in Demšarjem.
Objavljene začasne rezultate je potrebno umakniti oziroma preverjene objaviti.na int.strani
AMZS.
AD 3 Koledar dirk starodobnih vozil za sezono 2005
Predlagane so bile naslednje dirke :
1.)
Tinje
16.-17.april
rez .termin
23.-24.april
2.)
Cerklje-Mobikrog 15.-16.maj
3.)
Črni vrh
29.maj
4.)
Trbovlje
?
Ljubečna
?
5.)
Šmarjetna gora
12.junij
6.)
Malkovec
31.julij
rez.termin
7.avgust
7.)
Sorica
21.avgust
8.)
Ljubelj
10.-11. sept.
9.)
Cerklje-Mobikrog 17.-18.sept.
10.) Portorož-Petrol
1.-2.okt
G.Hočevar je dirko na Šmarjetni pripravljen organizirati skupaj z Letečimi Kranjci
V sodelovanju z zvezo GAMS .
Sklep:
Do naslednjega sestanka bo g.Hočevar podal poročilo o možnosti dirke. V
Ljubeljska dirka bi bila pozivna mednarodna zaradi svoje specifičnosti. Predsednik Božič pa
je predlagal , da bi to dirko promovirali v okviru in sodelovanju gorenjskih klubov
G.M.Lesjak ( nov predlagani član komisije ) pa bo na prvi naslednji seji komisije poročal o
možnosti organiziranja dirke v Ljubečni .
V nadaljevanju predlogov je preds.Božič poudaril ,da je potrebno ponovno obvestiti klube za
prijavo dirk , v koledar dirk za DP R Slovenije pa vnesti tudi možnost dveh dirk v tujini.

1

AD 4 Predlogi za dopolnitev pravilnika
Priloge g.Hočevarja,g.Komljanca,g.Dolenca , g.Fornazariča
1.) G.Demšar je imel tel razgovor z g.Fornazaričem , ki bo tudi poslal predloge, sam pa je
predlagal: načelno upoštevanje avtentičnosti vozila , ogrevalni krog z varnostnim vozilom ,
ter podaljšati dolžino dirke (pri krožnih dirkah za krog ali dva )
2.) G.Božič je predlagal : možnost uporabe racing ali slick pneumatik,uvedbo varnostnega
vozila pri ogrevalnem krogu, 10% toleranca pri meritvah cilindra, podaljšati dolžino dirke
(število krogov ) in uporabo homologiranih čelad E2,E4.
AD 5 Uvedba izkaznice o avtentičnosti motornega kolesa
Zaradi lažjega dela pri verifikaciji in tehničnem pregledu pred dirko se uvede identifikacijsko
izkaznico za motorna kolesa.Osnutek je predložil g.Demšar.
Sklep:
Uvede se identifikacijska izkaznica za motorna kolesa . G.Demšar bo pripravil
oblikovno in vsebinsko formo izkaznice.
AD 6 Kako doseči večjo udeležbo voznikov.
Po besedah g.Božiča bomo to dosegli z pravočasnim informiranjem , cenovno na isti ravni kot
v sezoni 2004, z izboljšanim pravilnikom ter permanentnim reklamiranjem naših prireditev
tudi preko medijev .
AD 7 Predlog za sprejem novih članov v Komisijo za starodobna vozila pri AMZS.
Predlog je podal g.Božič in sicer za g.Tonija Janežiča iz društva Hrast iz Tržišča ter g.Matjaža
Lesjaka iz VK Maribor. Oba člana imata podporo tudi v lasnih klubih.
S strani strokovnega sveta naj se potrdi tudi g.Marjana Romiha.
Sklep:
Nove člana naj potrdi Strokovni svet za avto moto šport pri AMZS
AD 8 Razno
a.)Poročilo je podal g.Verbič in sicer ,da ima 64 voznikov za starodobnike vozniško licenco,
da je potrebno kategorizirati športne prireditve in do 31.oktobra prijaviti dirke.
Modra knjiga AMZS bo izdana 15.jan.2005 in s tem v zvezi apelira na komisijo ,da uredi
koledar za sezono 2005 in pripravi dopolnila za pravilnik dirk za starodobnike.
Zaključek in podelitev priznanj za sezono 2004 bo na GR predvideno 13.ali 17.dec.2004.
Podrobnosti bodo objavljene posebej. Predlaga sodelovanje na relaciji g.Logar – g.Demšar
g.Verbič je ponovno pohvalil uspešno delo komisije .
b.) g.Božič predlaga pripravo celoletnega pregleda dela komisije in sicer posebej za dirke in
posebej za seje komisije , z vsemi prilogami.
c.) Po navodilu g.Božiča bo zapisnike naslednjih sej zapisoval g.Erik Logar v sodelovanju z
g.Demšarjem.
d.) G.Božič se odpoveduje plačilu dnevnic , stroškov prevoza na seje komisije za starodobna
vozila v korist moto športa .
Ljubljana 27.10.2004
Zapisal Urban A.Demšar

pregledal

mag Janez Božič

Priloge: Predlogi : g.Hočevarja,g.Komljanca.g.Dolenca,g.Fornazariča
Dopis : g.Feguša,g.Verbiča,
List prisotnih
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