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SKLEPI
št. P-04/12-10-25
Sklepi 4. seje Strokovnega sveta AMZS Šport, ki je potekala 25.10.2012 s pričetkom ob 16:00. uri
v sejni sobi AMZS, Dunajska 128, Ljubljana
Prisotni člani Predsedstva AMZS Šport
Drago Alenc, mag
– predsednik AMZS Šport
Janez Pintar
– predsednik komisije za hitrostni motociklizem
Janez Tomažič
– predsednik komisije za speedway
Silvin Vesenjak
– predsednik komisije za enduro
Slavko Šauer
– predsednik komisije za supermoto
Roman Jernejc
– predsednik komisije za karting
Aljoša Brdnik
– predsednik tehnične komisije
Nuška Jerman Ben Amor - disciplinski sodnik AMZS Šport
Slavko Rus
– generalni sekretar AMZS
Erik Logar
– sekretar AMZS Šport
Ostali prisotni
Andrej Rus

– podpredsednik komisije za motokros

Opravičeni
Urban A. Demšar
Herman Jakolič

– predsednik komisije za starodobni motociklizem
– predsednik komisije za motokros

Zapisnikar
Erik Logar
Dnevni red:
1. Pregled realizacije sklepov zadnje seje
2. Finančno poslovanje
- odprte terjatve za področje športa po društvih
3. Potrditev rezultatov sezone 2012
4. Poročilo o sezoni 2012
5. Pregled mednarodnih rezultatov 2012
6. Izbor športnika leta in posebnih nagrajencev
- Izbor AMZS športnika leta
- Izbor AMZS mladega športnika leta
- Potrditev kriterijev za prejem posebnih priznanj za mednarodne dosežke
- Potrditev prejemnikov priznanj za najbolje organizatorje po posamezni panogi
- Predlogi za ostale nagrade (fair play, delo v športu, …)
7. Zaključna prireditev
8. Letna konferenca AMZS Šport
9. Plan za 2013
- Vsebinski in finančni plan dela za sezono 2013
- Priprava strategije razvoja športa
10. Priprava pravilnikov za sezono 2013
11. Priprava koledarja za sezono 2013
12. Mednarodne dirke 2013
13. Razno
- Kandidatura za člana sveta Fundacije za šport
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Razpis FIM subvencij
Razpis za nagrado Stanka Bloudka
Izbira ponudnika za nakup reprezentančnih majic

Sklep P-04/01:
Potrdi se Rokovnik za delovanje strokovnega sveta za avto-moto šport in panožnih komisij.
Rokovnik se objavi na spletni strani www.amzs-sport.com
Sklep P-04/02:
Vsem društvom, ki imajo do AMZS neporavnane obveznosti, ki izhajajo iz športnega udejstvovanja
se pošlje dopis, da do pokritja dolgov ne morejo koristiti storitev AMZS na področju športa.
Sklep P-04/03:
Rezultati državnih prvenstev, pokalnih in amaterskih tekmovanj za sezono 2012, ki potekajo pod
okriljem AMZS Šport, se potrdijo za uradne.
Rezultate poklanega tekmovanja v cross countryju se bo obravnavalo naknadno.
Sklep P-04/04:
Naziv Moto športnik leta 2012 prejme Klemen Gerčar.
Naziv Mladi moto športnik leta 2012 prejme Tim Gajser.
Sklep P-04/05:
Potrdi se prejemnike priznanj za najboljšega organizatorja dirke v posamezni panogi.
Sklep P-04/06:
Posebno priznanje se podeli g. Franciju Tomažiču, dolgoletnemu športnemu funkcionarju v
speedwayu in avtorju dveh knjig o zgodovini speedwaya.
Sklep P-04/07:
Priznanje za fair play se podeli Timu Gajserju za športno potezo na dirki državnega prvenstva v
Orehovi vasi.
Sklep P-04/08:
Kriteriji za priznanja za mednarodne dosežke so:
- uvrstitev do 20 mesta na dirkah SP v skupnem seštevku
- uvrstitev do 10 mesta na dirkah EP v skupnem seštevku
- uvrstitev do 30 mesta na dirkah EP ali SP v kartingu v skupnem seštevku
- zmaga v pokalu Alpe Adria v skupnem seštevku
- 1.-3. mesto v pokalu srednje evropske cone v kartingu
Pri vseh velja tudi, da morajo biti uvrščeni v med prvo polovico uvrščenih.
Sklep P-04/09:
Člani strokovnega sveta naj do 12.11. podajo predloge/pripombe na osnutek vsebinskega in
finančnega plana za sezono 2013.
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Sklep P-04/10:
Člani strokovnega sveta naj do 5.12. podajo predloge za morebitne spremembe športnega
pravilnika AMZS Šport.
Sklep P-04/11:
Potrdi se predlog za kandidature za Bloudkova priznanja.
Seja je bila zaključena ob 19:15

AMZS Šport, Dunajska 128, 1000 Ljubljana, Slovenija, Tel.: +386 1 530 52 00, Fax.: +386 1 530 54 10,
www.amzs-sport.com, Poslovni račun pri NLB, d.d.: 02922-0019200369

