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Komisija za starodobnike

SKLEPI
št. SD-04/07-10-18

Sklepi 4.seje komisije za starodobne motocikle AMZS Šport, ki je potekala dne 18.10.2007 z
začetkom ob 18. uri, v sejni sobi AMZS, Dunajska 128, Ljubljana.
Prisotni člani komisije z glasovalno pravico
Urban A. Demšar
- podpredsednik
Jože Komljanec
- član
Toni Janežič
- član
Janja Budič
- član
Matjaž Lesjak
- član
Jože Turšič
- član
Egon Formazarič
- član
Slavko Hočevar
- član
Opravičeni
Janez Božič

- predsednik komisije

Zapisnikar
Erik Logar
Komisija je sprejela:
Sklep SD-04/01:
Rezultati državnega prvenstva starodobnih motociklov za sezono 2007 se potrdijo za
uradne.
Komisija je sprejela:
Sklep SD-04/02:
Na priznanje za najboljšega organizatorja dirke v panogi starodobni motocikli se
predlaga društvo Hrast Tržišče za organizacijo dirka Malkovec, ki je bila 28.07.2007.
Sklep SD-04/03:
Na hitrih odsekih je treba progo upočasniti z postavitvijo šikane. Predlaga se, da se
namesto stožcev uporabi snop gum, zavitih v strech folijo. V snopu morajo biti po 3
gume v višino. V nobenem primeru se proga ne upočasni s postavitvijo slaloma, temveč
je potrebno postaviti koridor.
Sklep SD-04/04:
Opozori se službujoče osebe, da na dirkah preverjajo uporabo opreme voznikov, katera
mora biti skladna s sprejetim pravilnikom.
Sklep SD-04/05:
Pogoji za nastopanje v razredu C ostanejo nespremenjeni.
Sklep SD-04/06:
Poleg ostalih pogojev za pridobitev licence, je dodatni pogoj udeležba na seminarju pred
začetkom sezone. Organizira se največ dva seminarja.
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Sklep SD-04/07:
V pravilnik se doda določilo, da se voznik, ki pri vožnji po progi ne uporablja zaščitne
čelade, diskvalificira.
Sklep SD-04/08:
V pravilnik se doda določilo, da je v servisnem prostoru pod vsak motocikel obvezno
namestiti zaščitno ponjavo, ki mora biti neprepustna za vse vrste tekočin.
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