STROKOVNI SVET ZA AVTO MOTO ŠPORT

SKLEPI
št. STR-S-20/05-12-27

Sklepi 20. seje strokovnega sveta za avto moto šport AMZS, ki je potekala dne 27.12.2005 s
pričetkom ob 16 uri, v sejni sobi AMZS, Dunajska 128, Ljubljana.
Sklep STR-S-20/01:
Vsak klub ali društvo, katerega vozniki ali športni funkcionarji želijo nastopati na dirkah
državnega ali pokalnega prvenstva AMZS Šport mora kupiti športno licenco. Klub oz. društvo
mora biti registrirano in imeti vsaj enega voznika ali športnega funkcionarja. Z nakupom
športne licence dobi klub tudi pravico do enega (1) glasu na skupščini AMZS Šport. Poleg
tega ima tudi pravice, določene s statutom AMZS Šport. Vsak voznik in športni funkcionar
mora biti član kluba, imetnika športne licence. Cena športne licence je 40.000 SIT + DDV.
Prav tako je cena športne licence enaka za organizatorje ki nimajo športnih funkcionarjev ali
voznikov in ki so lahko fizične osebe, vendar nimajo glasovalne pravice na skupščini.
Sklep STR-S-20/02:
Potrdi se ukinitev razreda podmladek 50 v motokrosu brez predhodne najave. Ukinitev je
skladna z FIM in UEM pravili, ki ne razpisujeta razredov za tako mlade voznike.
Sklep STR-S-20/03:
Potrdi se panožne pravilnike za sezono 2006. Prav tako se potrdijo spremembe Športnega
pravilnika. Na spletni strani se objavi spisek sprememb Športnega pravilnika
Sklep STR-S-20/04:
Potrdi se predlog, da se namesto termina TEKMOVALEC uporabi termin KLUB - DRUŠTVO .
Sklep STR-S-20/05:
Vsem organizatorjem, ki so prijavili dirke za vpis v koledar državnih in pokalnih prvenstev
AMZS za sezono 2006 se pošlje predračun vpisnine dirk. Vpisnino morajo poravnati
najkasneje do 15. januarja, v nasprotnem primeru se bodo dirke brisale iz koledarja.
Sklep STR-S-20/06:
Potrdi se predlagani cenik za sezono 2006. Glavna sprememba je cena športne licence (prej
tekmovalna), ki je sedaj enotna za vsa društva in znaša 40.000 SIT + DDV
Sklep STR-S-20/07:
Minimalne zavarovalne vsote za nastopanje na dirkah državnega in pokalnega prvenstva
AMZS ostanejo nespremenjene, 2 mio SIT za primer smrti in 4 mio SIT za primer invalidnosti.
Sklep STR-S-20/08:
Za pridobitev vozniške licence je potrebno opraviti zdravniški pregled, ki mora vsebovati tudi
EKG. Sekretar strokovnega sveta naj pridobi ponudbe izvajalcev za opravljanje EKG, po
možnosti po čim nižji ceni.
Sklep STR-S-20/09:
AMD Sitar Dunlop racing se ne ugodi prošnji za povračilo vpisnine za dirko, katero so
odpovedali, saj Športni pravilnik ne predvideva vračila prijavnin. Ker je šlo za višjo silo (na
koledar niso imeli možnosti vplivati), se organizatorja tudi ne kaznuje za odjavo.
Sklep STR-S-20/10:
Z predsednikom AMD Straža se opravi razgovor, in s skupnimi močmi se skuša najti rešitev
zapleta o plačilu dolga iz leta 2004.
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