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POROČILO ŠPORTNE KOMISIJE ZA LETO 2017 
Leto 2017 je bilo za AMD Zvezda na področju avto športa zelo 
uspešno, imeli smo 37 športnih funkcionarjev in 13 voznikov. 
Naši športni funcionarji so sodelovali na večini prireditev pod 
okriljem krovne organizacije AŠ2005. Udejstvovali smo se kot 
funkcionarji ob progi, kot vodje sodnikov, vodje boksov, vodje 
hitrostnih preizkušenj na rally prireditvah, administratorji dirke, 
tehnični komisarji, pomočniki direktorja in direktor dirke. Tudi v letu 
2017 smo bili organizatorji gorsko hitrostne dirke GHD Lučine. Dirka 
je uspela zelo dobro za katero smo dobili zelo veliko pohval. 
Naši vozniki so skupaj odpeljali 28 dirk v GHD in Rallyu.  
V GHD se je v generalni razvrstitvi najbolje izkazal Luka Likovič s 
6.mestom. 
V državnem prvenstvu GHD divizije 1 v kateri je nastopilo 21 
voznikov od teh je bilo 5 voznikov našega društva. V tej divizije smo 
dobili tudi državnega prvaka Primoža Tavčar 2 kateremu še enkrat 
čestitam v imenu vseh. 
 
Rezultati GHD Državno prvenstvo divizija 1 
1. Tavčar Primož 2 
9. Oblak Luka 
12. Likovič Franci 
12. Žakelj Aleš 
17. Pokorn Igor 
Državno prvenstvo dovizije 2 
5. Prelog Miran 
11. Mlakar Marko 
 
 



Pokalno prvenstvo divizije 4 
1. Stankovič Vladimir 
 
Pokorn Igor, Žakelj Aleš in Tavčar Primož so se udeležili tudi kot vozniki in 
sovozniki v rallyu. 
 
Na krožno hitrostni dirki pa je nastopil tudi Stankovič Vladimir. 
 
V uvrtitvi za državno prvenstvo NTL pa smo se od 21.društev uvrstili na odlično 
4.mesto. 
 
Za leto 2017 pa smo na večeru prvakov AŠ2005 prejeli tudi priznanja 
    - Zavodnik Kaja priznanje FIA 
    - Kosec Miha priznanje za delo tehničnega komisarja 
    - Trček Daniel značko FIA Volunteer 
    - Organizacijski odbor GHD Lučine pa priznaje za izvedbo dirke GHD 
Lučine 2017. 
 
Vsem špotnim funkionarjem in voznikom se na koncu prav lepo zahvaljujem za 
ves vložen trud ki ste ga opravili v letu 2017. Prav tako pa se zahvaljujem tudi 
UO Amd zvezda kateri nam je stal ob strani in nam tudi finančno pomagal pri 
naših uspehih. 
 
Predsednik športne komisije AMD Zvezda 
Trček Daniel 
 

NAČRTI ZA SEZONO 2018 
 

V letošnje leto vstopamo z 37 špornimi funkcionarji in 15 vozniki. V mesecu 
marcu in aprilu so predvidena usposabljana pri krovni organizaciji AŠ 2005. 
Izpeljali bomo našo dirko GHD Lučine 2018. Prav tako kot do sedaj pa se bomo 
kot športni funkcionarji in vozniki udeleževali na čim več dirkah in jim pokazali 
kaj znamo. 
 
Predsednik špornte komisije Amd Zvezda 
Trček Daniel 
 


