ZAPISNIK
7. seje motokros komisije, dne 15.7.2004 ob 17. uri v sejni sobi AMZS, Dunajska 128,
Ljubljana
Prisotni: Anton Breznik, Janez Sitar, Slavko Rus, Boštjan Kermavner, Andrej Rus
Opravičeni: Jože Vaupotič in Ivan Plohl
Vabljeni: Peter Verbič, Marta Freyer
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika prejšnje seje
2. Aktualna problematika:
a. časomerilstvo
b. poročila z dirk
c. pritožba voznika
d. odpovedana dirka MTK Radenci
e. nadomestitev odpovedane dirke
f. pokalno prvenstvo – problematika s HMS
g. informacija z UEM kongresa
h. priprave reprezentance in delitev sredstev fundacije in MŠZŠ
i. potrditev predloga nosilca usposabljanja trenerjev
3. Pokalna ekipna prvenstva
4. Razno
Ad 1) Predsednik komisije A. Breznik je na kratko osvežil vsebino prejšnje seje. Zapisnik je
komisija potrdila.
Predsednik se je opravičil zaradi šele sedaj posredovanega zapisnika, kot tudi zaradi sklica
seje na ta datum, kar je storil zaradi odsotnosti članov komisije na prvotno predvideni datum.
Obravnavana je bila tudi sprememba imenovanja predsednika žirije na dirki v Semiču, napaka
je bila storjena pri potrditvi pravilnika in je bil z njo seznanjen prvotno imenovani predsednik,
ki se je strinjal s tem, da se naknadno ne spreminja pravilnika. V bodoče se je potrebno točno
držati na strokovnem svetu potrjenih imenovanj.
Predsednik strokovnega sveta P. Verbič je člane komisije seznanil s sklepi strokovnega sveta
in glede neizvajanja le-teh in o tem, da je predsednik motokros komisije dolžan o vseh
dogajanjih poročati strokovnemu svetu. Komisijo je seznanil z zadnjimi sklepi okrog
transponderjev, kar je obravnavalo tudi Predsedstvo AMZS. Prisotne je seznanil s tem, da je s
strani Predsedstva pooblaščen, da zastopa šport in da je odgovoren za finančno poslovanje.
Pohvalil je tudi organizatorje dirke za SP Orehovo vas in Sitar Dunlop za mednarodno
državno dirko, drugih tekem pa se ni udeležil. Na zapisnik je imel pripombe in sicer se ne
strinja z zapisanimi izjavami, da si je vzel besedo, da so nekateri zapisi o izjavah glede
sklicevanja sestankov vzeti iz konteksta in se z njimi ne strinja, da na seji ni bil žaljiv, če pa je
bil, se predsedniku opravičuje in da komisija ni potrjevala odgovora, ki ga je dal predsednik
komisije na njegovo izvajanje.
Ad 2)
a. Predsednik je predal besedo oziroma poročanje o uvajanju časomerilske
službe S. Rusu, ki je bil zadolžen, da projekt vpelje. Rus je poročal, da se je
na vseh dosedanjih tekmah v slabem vremenu izkazalo za pravilno
odločitev nabave transponderjev. Organizatorji so dobili pismena navodila
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b.
c.

d.
e.

za montažo anten, zahteve za priključek električne energije oziroma
rezervno napajanje. V začetku so se pojavljale težave, vendar so se te sproti
reševale, dobro pa so se izkazali ob obeh velikih tekmovanjih v Orehovi
vasi in Slovenskih Konjicah. Organizatorji niso vsi poskrbeli za prostor
časomerilcev, niso priskrbeli kopirnih strojev in je zato prihajalo do
negodovanja. Dodelati je treba še izpise tekem državnega prvenstva ali pa
poiskati ustrezno drugo rešitev z vpisano glavo organizatorja posamezne
tekme. Programska oprema omogoča nadgradnjo in uporabo tudi pri
tekmah za supermoto. V planu je še spremljanje tekočih časov na ekranu na
štartu, nadgradnja s kamero - za kar smo za sredstva že zaprosili.
Predsednik je kljub vsem pomislekom dejal, da je oprema prišla tik pred
prvo tekmo in da je bilo potrebno preštudirati vse postopke, da pa je bilo
zaradi pomanjkanja časa pozornost namenjena predvsem merjenju. Vse
člane komisije je prosil, da stojijo za tem projektom, saj je komisija s polno
odgovornostjo sprejela odločitev o nabavi transponderjev za potrebe
motokrosa. Sedanji časomerilci bodo na koncu leta morali opraviti izpit za
ŠF časomerilstva. Za vse ostale pomanjkljivosti pa je zadolžen S. Rus, da
jih skupaj s časomerilci odpravijo (izpis klubov, točk DP). Ob tem je sicer
P. Verbič dejal, da je pričakoval, da bo to delo prevzela izkušena skupina
časomerilcev in da je presenečen, ker se je izkazalo, da so bili zavedeni, da
bo taka služba poceni, sedaj pa se pojavljajo še dodatne zahteve, ki jih
očitno še vedno nekateri hočejo peljati mimo strokovnega sveta. Očital je
tudi S. Rusu, da si obračunava stroške uvajanja in da ob vpeljavi
transponderjev niso mislili na stroške izgube ali kvara transponderjev in ali
je komisija sprejela sklepe o tem. V odgovoru je Rus poudaril, da si nikoli
ni obračunal uvajanja in da mu stalno nekdo podtika, da je dobil vse
plačano, vendar do sedaj ni niti obračunal niti dobil nič. Tudi šolanje
oziroma uvajanje v program je bilo cenovno ugodno, ker nismo sprejeli
ponujenega šolanja proizvajalca. Pri navedenih težavah posameznih
organizatorjev je predsednik komisije poudaril, da je direktor dirke dolžan
z vsemi službami pred dirko preveriti zahteve in izpolnjevanje le-teh, kar
velja tudi za časomerilsko službo. Predsednik strokovnega sveta je na
koncu razprave zahteval od predsednika komisije, da strokovnemu svetu
predloži imena izvajalcev v potrditev.
Odsotna člana komisije Vaupotič in Plohl sta bila na dosedanjih dirkah
predsednika komisij in sta predsedniku podala poročilo, da je bilo na
tekmovanjih vse v redu. Predsednik komisije izdela obrazec za poročila.
Predsednik komisije je po razpravi okoli pritožbe voznika Ušaja predlagal
sklep, ki ga komisija posreduje strokovnemu svetu v potrditev.
Sklep: Skladno s členom 140 Športnega pravilnika AMZS komisija Zaradi
proceduralnih napak predlaga, da se vozniku Deniju Ušaju priznajo
osvojene točke prve vožnje z dirke v Lembergu z dne 23.5.2004 in se temu
ustrezno popravi točkovanje v državnem prvenstvu.
Odpoved dirke v Radencih je potrjena. Organizator je že vložil vse
dokumente za pridobitev ustreznih dovoljenj za naslednje leto.
Nadomestitev odpovedane dirke v Radencih: razred open se dopolni z
dirko v Šentvidu 29.8.2004 (namesto open pozivne dirke), razred 85 in 125
ccm pa organizirajo AMD Brežice dne 11.9.2004 s pogojem, da istočasno
organizirajo dirko za Pokal Alpe Adria. V kolikor te zahteve AMD Brežice
ne izpolni, se tekma teh dveh razredov dodeli MK Notranjska z isto
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zahtevo za AA. AMD Slovenj Gradec ne dobi nobene od navedenih
prestavljenih dirk. Dirka podmladka je že bila nadomeščena v Zg. Kungoti
v organizaciji MX Adrenalin (vzorno organizirano in izpeljano
tekmovanje).
f. P. Verbič je komisijo seznanil z neuspelim skupnim izvajanjem državnega
prvenstva v motociklističnih panogah zaradi zamenjav v hrvaški zvezi.
Predsednik A. Breznik je zato predlagal in komisija je sprejela
Sklep: Strokovni svet naj na predlog komisije prekliče Pokalno prvenstvo v
motokrosu.
g. A. Breznik je poročal o sklepih, sprejetih na kongresu UEM. Novosti so
predvsem, da ni več nagrad in povračila potnih stroškov za voznike na
tekmah EP. V motokrosu za naslednje leto skoraj ni bilo prijav za
prvenstva, zato je bila sprejeta odločitev o ukinitvi nagrad in potnih
stroškov, razpis pa se bo ponovil. UEM razpolaga z nekaj sredstvi, ki jih bo
razdelil tistim zvezam, ki bodo predložile ustrezne programe za
sofinanciranje. AMZS je že lani vložila prošnjo za dodelitev sredstev za
program podmladka.
h. Delitev sredstev
Po daljši razpravi je komisija sprejela sklep o delitvi sredstev MŠZŠ in
Fundacije za šport.
Sklep: Sredstva se razdelijo po naslednji tabeli
MŠZS
Fundacija
Podmladek
1.065.196
Reprezentanci
780.000
466.808
Roman Jelen
250.000
Sašo Kragelj
200.000
Jaka Može
150.000
Miha Špindler
100.000
Matevž Irt
100.000
Sklep: Komisija je potrdila tudi stroškovnik kampa podmladka (v prilogi)
in predlog stroškovnika za priprave in udeležbo reprezentanc na Pokalu
narodov FIM in UEM.
Stroškovnik reprezentance je osnova za pridobivanje sredstev za ta namen.
Vodji reprezentanc sta dolžni strokovnemu svetu oziroma predsedniku
posredovati naslove možnih sponzorjev, da se bodo poslale vloge. P.
Verbič je obljubil, da bo dobil majice in puloverje za kompletno
reprezentanco zastonj, B. Kermavner pa je ponudil, da bo poskušal dobiti
sponzorja za jakne. Ob razpravi o pripravah reprezentance je B. Kermavner
predlagal tudi angažiranje Janija Sitarja za vodjo priprav reprezentanc, kar
naj bi se izvajalo že takoj. Predsednik komisije mu je predlagal, da pripravi
koncept tega programa priprav, ki naj ga posreduje komisiji v potrditev.
Pripomnil je, da je boljša organiziranost pogojena tudi z večjimi stroški, za
kar pa v sedanji fazi ni dovolj sredstev. P. Verbič je predlagal, da se
obravnavana delitev izvede drugače in sicer, da vsak od članov
reprezentance dobi določeno vsoto denarja, s katero naj pokrije svoje
priprave in udeležbo, vendar predlog ni bil sprejet.
Iz stroškovnika podmladka se realizira video kaseta, ki se jo posreduje
vsem udeležencem, posreduje pa se jo tudi na UEM in Fundacijo za šport.
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Poročilo o izvedbi kampa je podal S. Rus. Udeleženih je bilo 25 voznikov
podmladka. Predavanja in vaje so bile iz področja priprav na tekmovanje
pred sezono, pred tekmo in po tekmi, predavanja iz priprav mladostnika na
športno udejstvovanje. Naslednji kamp bo v Lembergu, vodil ga bo
predavatelj iz ADAC Nemeth, čigar cena bo okoli 400 EUR na dan.
Kotizacija bo znašala 5.000 SIT. Komisija je potrdila tudi izvedbo tega
kampa, stroške pa se do naslednje seje opredeli. Komisija je predlog S.
Rusa, da se pomladi najame steza za motokros za potrebe vseh slovenskih
klubov v Italiji. Stroške najema se pokrije iz prispevkov klubov, za
izpeljavo se zadolži S. Rus.
i. Komisija je sprejela
Sklep: Nosilec programa usposabljanja za motokros je Slavko Rus.
Po potrditvi je P. Verbič postavil ponovno vprašanje izvajanja sklepov
strokovnega sveta in sicer je bil o seji Strokovnega sveta pri Vladi R
Slovenije obveščen 10 minut pred sejo, kljub temu, da je bil sklep, da se
seje udeležijo Verbič, Arčan, Breznik in Šemrov. M. Freyer je povedala, da
je na seji strokovnega sveta prosila za spremembo tega sklepa, vendar
predsednik tega sklepa ni hotel spremeniti; predlagani naj bi se sicer sestali
z g. Tuškom, ki je vodil celo proceduro za pridobitev licence za
usposabljanje. P. Verbič je dejal, da bo to spet obravnaval strokovni svet za
avto moto šport in poiskal odgovorne za to dejanje.
Ad 4) Pripraviti je treba program in se aktivno vključiti v pridobivanje sredstev za
reprezentanco.
Sklep: Na željo Jožeta Vaupotiča se ga ne imenuje za vodjo ekipe na UEM pokalu, namesto
njega komisija imenuje Slavka Rusa.
Ad 5) Tomos bi organiziral pokal v motokrosu, zato naj se pripravi tehnična specifikacija,
razpis in ostali pogoji, za izpeljavo se zadolži Slavko Rus.
AMZS naj kandidira za FIM seminar 2005 za motokros.
Slavko Rus je poročal o pripravi skupnega programa motokrosa in kartinga, ki bi ga
predstavili v šolah.
B. Kermavner je poročal, da imajo v pokalu Akrapovič težave z Bekanovičem zaradi
nedorečenih pravil, Gajser pa še vedno ni plačal kazni za leto 2003. FIM pravila za razrede se
posreduje sodniku pokala D. Alencu. Poleg tega je poročal o poteku tekmovanj, na tekmah
sodeluje v povprečju preko 100 voznikov. Kljub velikemu številu voznikov na posameznih
tekmah ni težav s transponderji – ostale težave v zvezi s tem pa so enake kot v DP. A. Breznik
je predlagal, da se organizira sestanek med Bekanovičem, Verbičem in Breznikom, D. Alenc
naj napiše poročilo o zapletih. Verbič se je dotaknil finančnega poslovanja in predlagal, da s
temi sredstvi razpolaga klub MK Notranjska, kar pa v klubu ne sprejemajo.
Seja je bila zaključena ob 21.15 uri.
Zapisala: Marta Freyer

Pregledal: Anton Breznik
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