
Izpolnjeno stran pošljite na naslov AMZS, Dunajska 128, 1000 Ljubljana ali po e-pošti (stran fotografirajte ali preslikajte) na naslov clanstvo@amzs.si, s pripisom "NATEČAJ", do 13. 4. 2019.

** Med vsemi, ki nam boste 
do 15. 6. 2019 poslali vse 
letošnje Otroške prometne 
doživljalnice, bomo izžrebali 
2, ki se bosta lahko med 
poletnimi počitnicami 
udeležila otroškega 
motošportnega dneva.

* Karta velja za enega otroka 
v spremstvu enega starša ali 
skrbnika.

Nagrajenci februarske številke MR:  
●  Blaž Kaizer, Libeliče    
●  Emil Flisar, Maribor    
●  Svit Kunaver Smolkovič, Golnik
●  Tara Lošić, Ivančna Gorica    
●  Žana Kavčič, Podgrad

NAGRADE: 
2-krat 2 vstopnici za dirko SP

3-krat karta za eno vožnjo s kartom v AMZS

otroški motošportni dan v AMZS Centru
varne vožnje na Vranskem**

 IN 2-krat prijavnina za

v speedwayu za VN Slovenije 2019

Centru kartinga in moto športa v Slovenji vasi*

NAGRADNI NATECAJ

SPEEDWAY MOTOR

SPEEDWAY OPREMA

Speedway je stadionski šport. 
Vozniki nastopajo na zaprtih ovalnih 

stezah različnih oblik, iz različnih materialov 
in niti dve stezi na svetu nista enaki.
Speedway motorji nimajo ne zavor, 

ne prestav, ne vzmetenja na zadnjem 
kolesu. Poganja jih metanol.

Speedwayisti dosegajo izjemne hitrosti, 
v povprečju okoli 80 km/h.

Najuspešnejši slovenski speedwayist je 
Matej Žagar. Barve AMZS na dirkah za 

svetovno prvenstvo v speedwayu 
zastopa že od leta 2003.

ALI STE 
VEDELI?

?

IME IN PRIIMEK OTROKA:

LETNICA ROJSTVA OTROKA:

POŠTNI NASLOV:

IME IN PRIIMEK STARŠA/
ZAKONITEGA ZASTOPNIKA (prijavitelja):

PODPIS PRIJAVITELJA:

Sodelujoči v natečaju daje privolitev, da Avto-moto zveza Slovenije, 
Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, kot upravljavec zbirk osebnih podatkov, 
osebne podatke, ki jih sodelujoči vpiše v obrazec (osebno ime, osebno ime 
starša, naslov, starost), obdeluje v skladu z veljavno zakonodajo s področja 
varstva osebnih podatkov za namen izvedbe natečaja in podelitve nagrad do 
zaključka natečaja oziroma do izvedbe podelitve nagrad. 

Najboljši 
speedwayisti na 
svetu se bodo 

letos znova zbrali 
v Sloveniji. AMD 

Krško bo dirko za 
svetovno prvenstvo v 
speedwayu za Veliko 

nagrado Slovenije 
organiziral 1. 6. 2019.

Katere dele speedway motorja 
označujejo krogci na sliki? 
V krogec vpiši ustrezno številko. 
Speedway motor lahko tudi pobarvaš.

1  sedež
2  dušilec
3  stopalka
4  motor
5  akumulator

SPEEDWAY

6  sprednje kolo
7  blatnik
8  vzmetenje
9 prostor za štartno številko
10 ročka za plin

zaščitna 
obleka

čelada

rokavice

čelada

škornji


