Dragi tekmovalke in tekmovalci, športni delavci, funkcionarji ter sodelavci, člani društev,
žal se letos ne moremo srečati na tradicionalni prireditvi AMZS Motošportnik leta, na kateri se
v Avto-moto zvezi Slovenije, nacionalni športni zvezi za motošport in karting, poklonimo vašim
uspehom, zato dovolite, da s tem zapisom z vami delim nekaj misli ob zaključku še enega leta,
ki se ga bomo s ponosom spominjali.
Poleg izjemnih dosežkov naših voznic in voznikov, med katerimi še posebej izstopa četrti
naslov svetovnega prvaka v motokrosu, ki ga je osvojil Tim Gajser, je velik podvig, da
nam je ob pandemiji novega koronavirusa, ki je marsikateremu tekmovalcu v drugih športih
onemogočila dokazovanje na tekmovališčih in v športnih arenah, uspelo izpeljati tekmovalno
sezono. Zato najprej čestitke in zahvala vsem, ki ste v teh izjemno oteženih razmerah
poskrbeli, da šport, srce združevanja pod okriljem AMZS, ni zamrl.
Prepričan sem, da imajo športni uspehi v letu, ki so ga zaznamovali negotovost in
najrazličnejši strahovi, še toliko pomembnejšo družbeno vlogo. V teh časih nam ravno
športniki vračate vero v bolj optimistično prihodnost, nas opominjate, da je nekaj – še do
nedavnega nepojmljivo – vendarle uresničljivo, poleg tega pa ob vas, vsaj takrat, ko za vas
trepetamo, delimo vaša razočaranja in se skupaj z vami radostimo, pozabimo na vsakdanje
skrbi.
Ob novem naslovu najboljšega motokrosista sveta nam o našem šampionu Timu Gajserju
zmanjkuje presežnikov. Resnično smo lahko počaščeni, da imamo v svoji sredini tako
sijajnega športnika in izjemnega človeka. Težko je opisati naša občutja v trenutkih
zmagoslavja, še zlasti, ko je Tim ob zaključku sezone visoko dvignil v blatu, prahu in potu
prisluženo lovoriko ter je tudi na zadnji dirki zanj in za vse nas zadonela Zdravljica. Zato,
spoštovani svetovni prvak, hvala za vse, kar ste poklonili nam, svojim navijačem,
slovenskemu motošportu, naši državi in vsem ljubiteljem športa širom po svetu. Tudi z
vami in zaradi vas je Slovenija, kljub svoji geografski majhnosti, imperij vrhunskega športa.
V ta imperij ste motošportniki doslej prispevali sedem prestižnih naslovov najboljšega na
svetu in ga oplemenitili še z mnogimi drugimi dosežki – veličastna bera, odkar so pred
stoletjem na takrat makadamski cesti od Podlipe do Smrečja na prvi motociklistični dirki na
ozemlju današnje Slovenije zahrumeli motocikli, njihovi vozniki pa začutili željo, ki še danes
žene dekleta in fante na startna mesta – biti najboljši. Ta želja je slovenske dirkače pripeljala
med svetovno elito in pripomogla k razcvetu celotnega slovenskega športa. Ob tem se lahko
le malo športnih zvez pohvali s tako dolgo tradicijo in vrhunskimi rezultati. To je prepoznal tudi
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, ki je AMZS ob 100-letnici olimpizma
na Slovenskem podelil Častno listino, najvišje priznanje OKS.
Pot na svetovni tron pa se začne na domačih dirkališčih in progah, zato ob vseh, ki ste AMZS
in Slovenijo uspešno zastopali na mednarodnih tekmovanjih, za kar prejmete priznanje za
mednarodne dosežke, iskreno čestitam tudi udeležencem državnih in pokalnih prvenstev pod
okriljem AMZS, še posebej tistim, ki ste si prislužili naslov državnega prvaka oziroma
prvakinje. Velik poklon gre prejemnikom kristalnih čelad – to ste v letošnjem letu voznik
minimota Jan Poropat, motokrosist Sašo Kragelj in kartistka Katja Pivk, ki prejme tudi
priznanje za najuspešnejšo motošportnico leta. Posebno priznanje za mednarodne
dosežke v kartingu gre v roke velikega upa slovenskega dirkanja na štirih kolesih Marku
Kastelicu. V znamenje spoštovanja za prispevek in dolgoletno delo v cestno hitrostnem
motociklizmu pa posebno priznanje prejme Peter Verbič, prvi slovenski dirkač, ki je v tej
panogi leta 1979 osvojil točke na dirki svetovnega prvenstva na Grobniku.

Zaključek leta je priložnost, da se zazremo tudi v prihodnost. Kakšna bo, je težko
napovedovati, prepričan pa sem, da bomo vsi, ki imamo radi ta šport, naredili vse, kar je v
naših močeh, da bosta motošport in karting še naprej prispevala svoj delež k uspehom
slovenskega športa. V AMZS si bomo prizadevali zlasti za dvig standardov izvedbe tekmovanj
pod našim okriljem in razvoj podmladka, še naprej bomo zastopali interese slovenskega
motošporta in kartinga ter vas, voznic in voznikov, v mednarodnih organizacijah, kot sta FIM
in FIA Karting, ter v OKS, nenazadnje pa skrbeli za promocijo, ki je letos dobila nov zagon z
video oddajo AMZS Idealna linija. Nadaljevali bomo tudi z aktivnostmi za večjo vključenost
deklet v avto-moto šport. Upamo, da bomo s tem vsem vam, tekmovalkam in tekmovalcem,
društvom in izvajalcem šol in programov, pomagali k uspešni izvedbi načrtov za prihodnje in
nadaljnja leta. Vsi skupaj in vsak zase pa moramo še več narediti tudi z vidika varovanja narave
in prispevati svoj delež k reševanju podnebne krize.
Želim vam uspešne priprave na novo sezono in naj se vam v 2021 izpolni čim več ciljev!
Ob tem pa upam, da bomo lahko prihodnje leto za vas navijali in vas spodbujali ob
progah.
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