Šport
ZAPISNIK
št. S-20/19. 1. 2016
Sklepi 20. seje Strokovnega sveta AMZS Šport, ki je potekala 19. 1. 2016 s pričetkom ob 16:25 uri v
sejni sobi AMZS, Dunajska 128, Ljubljana
Prisotni člani strokovnega sveta AMZS Šport
Janez Tomažič
– podpredsednik AMZS Šport in predsednik komisije za speedway
Jožef Žunkovič
– podpredsednik AMZS Šport in predstavnik UO AMZS
Roman Jernejc
– predsednik komisije za karting
Urban A. Demšar
– predsednik komisije za starodobni motociklizem
Herman Jakolič
– predsednik komisije za motokros
Slavko Šauer
– predsednik komisije za supermoto
Jani Goričanec
– predsednik komisije za enduro, cross country in trial
Erik Logar
– član komisije za supermoto FIM Evropa
Andreja Prel
– vodja področja avto-moto šport
Opravičeni
Nuška Jerman Ben Amor – disciplinska sodnica AMZS Šport
Izak Šantej
– član tehnične komisije pri FIM
Aljoša Brdnik
– predsednik tehnične komisije
Janez Pintar
– predsednik komisije za hitrostni motociklizem
Neopravičeno odsoten
Gregor Arnšek
– član komisije za spidvej pri FIM Evropa
Ostali prisotni
Anton Breznik

– predsednik AMZS

Zapisnikar
Andreja Prel

Dnevni red:
Potrditev zapisnika in pregled realizacije sklepov 19. redne seje Strokovnega sveta AMZS Šport
Poročilo sezone 2015
Vsebinski načrt za sezono 2016 po panogah
Pregled predloga finančnega načrta 2016 po panogah
Pregled predlaganih sprememb Športnega pravilnika in potrditev panožnih pravilnikov
Koledar mednarodnih sistemskih dirk v Sloveniji, koledarji državnih, pokalnih in amaterskih
prvenstev 2016
7. Sklic letne konference AMZS Šport
8. Razno
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SKLEP S-20/01
Člani Strokovnega sveta potrdijo zapisnik 19. redne seje Strokovnega sveta in dnevni red 20. seje.
SKLEP S-20/03
Potrdijo se koledarji državnih in pokalnih prvenstev za sezono 2016.

Šport
SKLEP S-20/04a
Strokovni svet na predlog komisije za motokros potrdi predlagano razdelitev namensko pridobljenih
sredstev za državno prvenstvo 2015.
SKLEP S-20/04b
Potrdi se točkovno ovrednotenje za finančno nagrajevanje vrhunskih dosežkov v moto športu in
kartingu. Do sredstev za vrhunske dosežke bodo upravičeni tekmovalci, ki bodo osvojili prvo, drugo
ali tretje mesto na evropskem prvenstvu v končni razvrstitvi in tekmovalci, ki bodo osvojili prvo, drugo,
tretje, četrto ali peto mesto na svetovnem prvenstvu v končni razvrstitvi. Točkovanje velja tudi za
karting Rotax Grand Final.
SKLEP S-20/04c
Strokovni svet potrdi finančni načrt 2016 po panogah.
SKLEP S-20/05
Potrdijo se spremembe športnega pravilnika in panožnih pravilnikov za sezono 2016.
SKLEP S-20/07
Potrdi se vabilo za sklic redne konference AMZS Šport.
SKLEP S-20/08a
Znotraj obstoječe komisije Enduro, cross country in trial se oblikuje delovna skupina za trial. Člane
predlaga Severin Sajevec.
SKLEP S-20/08c
Strokovni svet sprejme izpisnico ORC Muflon in se strinja, da se društvu pošlje pisni odgovor.

SKLEP S-20/08e
Potrdi se dvig cen licenc v sorazmerju s cenikom FIM in FIM Evropa.

SKLEP S-20/08f
Potrdi se sodelovanje z Zavarovalnico Triglav pod enakimi pogoji, kot v sezoni 2015.

Seja se je zaključila ob 19:30
Zapisala: Andreja Prel
Pregledala in potrdila: Janez Tomažič, podpredsednik Strokovnega sveta AMZS Šport in Jožef
Žunkovič, podpredsednik Strokovnega sveta AMZS Šport

