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Komisija za speedway

ZAPISNIK
št. SW-07/07-10-29
Sklepi 7. seje komisije za speedway pri AMZS Šport, ki je potekala 29.10.2007 s pričetkom ob 16.
uri v Sejni sobi AMZS, Dunajska 128, Ljubljana.
Prisotni člani komisije z glasovalno pravico
Janez Tomažič
- predsednik komisije
Gregor Arnšek
- član
Andrej Matjašec
- član
Igor Kolenko
- član
Milan Praznik
- član
Franci Kalin
- član
Ostali prisotni
Boris Kotnjek
G. Žigante
D. Turšič

- predsednik AMZS Šport
- sodnik na dirkah
- sodnik na dirkah

Opravičen
Janko Šemrov

- član

Zapisnikar
Erik Logar
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika zadnje seje
2. Ocena sezone
3. Pregled in potrditev rezultatov
4. Predlog za motorista leta
5. Predlogi za priznanja (najboljši organizator, ostalo)
6. Priprava pravilnika za sezono 2008
7. Priprava koledarja za sezono 2008
8. Razno
Komisija je sprejela:
Sklep SW-07/01:
Rezultate državnega prvenstva posameznikov, državnega prvenstva mladincev in pokalnega
prvenstva klubov se potrdi kot uradne.
Sklep SW-07/02:
Za državno prvenstvo klubov, se štejejo rezultati najboljših treh voznikov posameznega kluba iz
točkovanja državnega prvenstva posameznikov.
Komisija je sprejela:
Sklep SW-07/03:
Komisija za speedway predlaga Mateja Žagarja za motorista leta.
Komisija je sprejela:
Sklep SW-07/04:
Komisija za speedway predlaga, da priznanje za najboljšega organizatorja dirke v speedwayu
prejme društvo AMD Krško za organizacijo dirke za Superpokal SAX v Krškem.
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Komisija je sprejela:
Sklep SW-07/05:
Skupni sestanek zvez, ki sodelujejo v skupnem prvenstvu bo 24.11. v Lendavi, prične se ob 10.
uri.
Za skupni sestanek, kjer se bo pripravilo/potrdilo pravilniki za sezono 2008, se sprejme sledeča
izhodišča:
1. posamezniki.
- ostanejo iste sodelujoče države
- število dirk je 4, prva (Krško) in zadnja (Ljubljana) sta v Sloveniji
- kvota slovenskih voznikov je 8, glede na rezultate sezone 2007
2. mladinci
- kvota slovenskih voznikov je 6
- nadaljuje se z udeležbo madžarskih voznikov
3. klubi
- v točki 7. je treba spremeniti pri 5 vožnji (bela) iz 3/6 na 2/6, pri 16. vožnji (bela) iz
3/10 na 4/10 in pri 20 vožnji (modra) iz 2/2 na 1 /2.
- V točki 7 se črta zadnji stavek pred razporedom voženj, ki pravi: Ekipa 1 uporablja
rdeča prekrivala, ….
- V točko 7 se doda: Ekipa mora biti sestavljena iz štirih voznikov. V primeru
nezadostnega števila voznikov v ekipi, se višje prijavljeni vozniki premaknejo na
nižje mesto.
Za vse kategorije velja, da morajo biti proge licencirane s strani FIM ali UEM.
Sklep SW-07/06:
Stroški organizacije skupnega sestanka se razdelijo enakomerno na vsa tri društva, AMTK
Ljubljana, AMD Krško in ST Lendava.
Sklep SW-07/07:
Komisija za speedway predlaga, da AMZS plača tako predsednika žirije, kot tudi sodnika.
Komisija je sprejela:
Sklep SW-07/08:
Če se mladinska ekipa ne bo udeležila ekipnega mladinskega svetovnega prvenstva, je to potrebno
javiti na FIM najkasneje do 15.02.2008.
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