Strokovni svet za avto moto šport
ZAPISNIK
št. MX-11/05-02-21

Zapisnik 11. seje komisije za motokros, ki je potekal dne 21.02.2005 ob 16. uri v sejni sobi
AMZS; Dunajska 128, Ljubljana
Prisotni:
Člani komisije: Janez Sitar, Slavko Rus, Ivan Plohl,
Ostali: Peter Verbič, predsednik strokovnega sveta za avto moto šport, Boštjan Kermavner,
Andrej Rus, Slavko Trstenjak
Opravičeno odsoten: Jože Vaupotič
Zapisnikar: Erik Logar
Uvodoma je v.d. predsednik komisije za motokros ugotovil, da je komisija sklepčna.
Predsednik strokovnega sveta je med prisotnimi posebej pozdravil Andreja Rusa in Slavka
Trstenjaka, katera bo predlagal strokovnemu svetu, da ju potrdi kot nova člana komisije za
motokros.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 10. seje
2. Imenovanje predsednikov žirij za Pokal Akrapovič
3. Seminar Slovenske Konjice
4. Podmladek (Brežice, Lemberg, Orehova vas)
5. Razno
a. Imenovanje namestnika v.d. predsednika komisije
b. Imenovanje novih članov komisije
c. Razno
AD.1) Pregled in potrditev zapisnika 10. seje
Pregledan je bil zapisnik 10. seje. Podani sta bili 2 pripombi in sicer glede:
1.a ) Sklep MX10/05-01-31/03: Komisija sprejme sklep, da se voznikom, ki nimajo
poravnanih svojih obveznosti, ne izda vozniških licenc za sezono 2005 do plačila kazni.
Za pokal Akrapovič namreč niso potrebne licence, kar pomeni, da lahko vozniki, četudi
nimajo plačanih kazni, nastopajo v tem pokalu. Zato se predlaga, da se sklep spremeni.
Popravljen sklep se glasi:
Sklep MX10/05-01-31/03: Komisija sprejme sklep, da se voznikom, ki nimajo
poravnanih svojih obveznosti, ne izda vozniških licenc za sezono 2005, in se jim ne
dovoli nastopiti na nobeni dirki, ki je vpisana v nacionalni ali mednarodni koledar in
sicer vse do plačila kazni
1.b ) Sklep MX-10/05-01-31/06: Komisija sprejme sklep, da se pripravi pogodba za voznike,
ki bodo nastopali za reprezentanco na svetovnem in evropskem pokalu narodov.
Iz sklepa ni razvidno, da se bodo enake pogodbe pripravile za vsako posamezno
reprezentanco. Zato se predlaga sprememba sklepa kot sledi.
Sklep MX-10/05-01-31/06: Komisija sprejme sklep, da se pripravi pogodba za
voznike, ki bodo nastopali za posamezno slovensko reprezentanco v okviru AMZS,
tekmovanjih za svetovni in evropski pokal narodov.
Drugih pripomb ni bilo. Potrdi s spremembi omenjenih sklepov in potrdi se zapisnik 10. seje.
AD. 2) Imenovanje predsednikov žirij za Pokal Akrapovič
V.d. predsednik komisije je pripravil predlog za predsednika žirij za dirke Pokala Akrapovič.
Poleg Draga Alenca, ki je lani opravljal to funkcijo sam na vseh dirkah, naj bi letos to
opravljal tudi Jože Zidar. Omenjena naj bi se izmenjevala na posameznih dirkah. Ob tem je
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Slavko Trstenjak dejal, da bi pričakoval, da se bo komisija o tem posvetovala z vodstvom
Pokala Akrapovič. Sam namreč ni imel občutka, da Alenc ne bi želel tega dela opravljati v
enaki meri kot lani. Poleg tega, je željo, da bi opravljal to delo, izrazil tudi Aleš Seidl.
Erik Logar je povedal, da je govoril z Alencem, ki je rekel da ga na vseh dirkah verjetno ne
bo, poleg tega lahko tudi zboli in ne bi mogel priti na kakšno dirko.
Prav zato je Janez Sitar pripravil seznam, na katerem se izmenjujeta dva predsednika žirij.
Komisija je zatem potrdila imenovanja predsednikov žirij za dirke pokala Akrapovič kot sledi:
Datum
03.04.
24.04.
22.05.
05.06.
12.06.
04.09.
11.09.
18.09.
25.09.

Kraj / Organizator
Rakek / MK Notranjska
Sl. Konice / AMD. Sl. Konjice
Lemberg / HMP
Sl. Gradec / MK Sl. Gradec
Škofljica , Sela / Motorsport team
Semič / NIX Semič
Sl. Konice / AMD. Sl. Konjice
Planina / AMD Buhc
Šentvid / AMD Stična

predsednik žirije
Drago Alenc
Jože Zidar
Drago Alenc
Drago Alenc
Jože Zidar
Jože Zidar
Jože Zidar
Drago Alenc
Drago Alenc

Komisija je sprejela:
Sklep MX-11/05-02-21/01: Komisija sprejme sklep, da se potrdi seznam imenovanj
za predsednike žirij na dirkah pokala Akrapovič v motokrosu.
AD. 3) Seminar Slovenske Konjice
Termin, določen za seminar je 05. februar, potekal bo v Gostilni Konjičanka s pričetkom ob 9
uri. Obvezen je za vse športne funkcionarje specialnosti. Program ostane tak, kot je bil
določen s sklepom MX-10/05-01-31/01
AD.4) Podmladek (Brežice, Lemberg, Orehova vas)
Slavko Rus še ni pripravil finančnega poročila za lansko izvedbo, prav tako pa mora pripraviti
finančni načrt za program za sezono 2005.
Komisija je sprejela:
Sklep MX-11/05-02-21/02: Ko bo pripravljeno poročilo in finančno poročilo o
izvedbi treninga podmladka za sezono 2004, ter finančni plan za sezono 2005, bo
komisija odločala o izvedbi treninga podmladka. Le ta je za razvoj slovenskega
motokrosa sicer zelo pomemben.
AD.4) Razno
4.1. Imenovanje namestnika
V.d. predsednika komisije za motokros Janez Sitar, predlaga, da komisija imenuje njegove ga
namestnika. Za to mesto predlaga Jožeta Vaupotiča.
Komisija je sprejela:
Sklep MX-11/05-02-21/03: Komisija imenuje na mesto namestnika motokros
komisije g. Jožeta Vaupotiča.
4.2. Alpe Adria
Po nekaterih informacijah naj bi bila organizacija dirk pokala Alpe Adria cenejša, saj ni
potrebno več plačevati nagrad voznikom. Nekateri sicer pravijo da temu ni tako, in da se
nagrade izplačuje. Ker je slovenski predstavnik v komisiji za motokros pri AA Jože Vaupotič
danes odsoten, je to potrebno v prihodnjih dneh preveriti. Če je vse res, potem je treba dati
možnost slovenskim organizatorjem, da organizirajo kakšno dirko v okviru pokala AA.
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4.3. UEM CEZ
Pripravlja se tudi novo consko tekmovanje in sicer UEM CEZ (Srednje evropska cona), v
kateri bodo prvo leto sodelovale države Češka, Madžarska, Hrvaška, Avstrija in Slovenija. V
koledar dirk sta vpisani dve slovenski motokros dirki in sicer Lemberg 17.04. in Brnik 29.05.
4.4. Kategorizacije
Ob pregledu kategorizacij je bilo ugotovljeno, da je Rok Cajzek prejel kategorizacijo, do
katere ni bil upravičen. Kandidirano je bilo namreč 26 mesto na dirki EP v Sl. Konjicah, a to
mesto je dosegel v posamezni vožnji. Poleg tega so bili pred njim uvrščeni še drugi vozniki, ki
Komisija je sprejela:
Sklep MX-11/05-02-21/04: Na odbor za vrhunski šport, kateri je pristojen za
dodeljevanje kategorizacij, je potrebno poslati dopis, v katerem naj se sporoči, da
Rok Cajzek ni upravičen do kategorizacije , zato naj mu jo odvzamejo.
O podeljevanju kategorizacij je bilo podanih več predlogov.
a. Strokovna služba vsakemu tekmovalcu pošlje mesec dni pred rokom oddaje vlog za
kategorizacijo obrazec, katerega naj potem izpolni voznik ali tekmovalec sam, ga
vrne na strokovno službo, strokovna služba pa potem podatke preveri in če so pravi
vnese vlogo za dodelitev kategorizacije.
b. V komisiji se določi osebo, izbrano med člani komisije za motokros, ki je odgovoren za
dostavo rezultatov, primernih za kategorizacijo, potrdi jih komisija, in na njen predlog
strokovna služba odda vloge za kategorizacijo.
4.5. Časomerilstvo
V lanski sezoni so bili izpiski z rezultati neprimerni, saj med drugim ni bilo pri voznikih
napisanih tekmovalcev.
Komisija je sprejela:
Sklep MX-11/05-02-21/05: Zagotoviti je potrebno, da bo časomerilska služba
pripravila ustrezne izpiske.
Podanih je bilo še nekaj predlogov.
a. Potrebno je razmisliti, da se časomerilcem ne izplača ves honorar, če svojega dela ne
opravijo dobro.
b. Pripraviti je potrebno seznam, kaj vse morajo postoriti. Za vsako pomanjkljivost je
treba določiti znesek, ki se odbije od honorarja.
c. Za izpis rezultatov na televizorju, bi bilo smiselno kupiti kartico, ki to omogoča. Cena
je približno 45.000 SIT
d. Ekipa, ki je lani pripravljala časomerilsko službo bo pripravila spisek, kaj bi bilo
potrebno še kupiti, da bi bilo delo optimalno.
4.6. UEM seminar
5 in 6 marca bo v Kievu (Ukrajina) potekal UEM seminar za motokros.
Komisija je sprejela:
Sklep MX-11/05-02-21/06: Komisija zaradi prekratkega roka (pridobitev vize) ne
predlaga nobenega kandidata za udeležbo na tem seminarju.
4.7. Plačevanje kazni
Sklep MX-11/05-02-21/07: Preveriti je potrebno, če so vozniki, katere je
disciplinski sodnik kaznoval s plačilom denarne kazni le to plača oz. ali jim je bila
kazen zaračunana.
4.8. Štartna številka Jelen
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Roman jelen je komisijo zaprosil, da mu dodeli številko 777, katera mu, glede na tekmovanje
v Italiji (superkros in mednarodne dirke) zelo ustreza. Jelenu je bila prvotno dodeljena
številka 24.
Sklep MX-11/05-02-21/08: Komisija za motokros dodeljuje Romanu Jelenu novo
štartno številko in sicer 777.
4.9. Prošnja Kutnar Luka
AMD Šentvid pri Stični je zaprosil komisijo, da njihovemu vozniku Luki Kutnarju dovolijo
nastopanje v razredu podmladek 65, četudi bo pred prvo dirko dopolnil zgornjo starostno
mejo.
Sklep MX-11/05-02-21/09: Omenjena prošnja ni potrebna, kajti zgornja starostna
omejitev ne velja od dne dopolnjene omejitve, temveč lahko voznik nastopa v
določenem razredu celotno sezono, v kateri je dopolnil zgornjo starostno mejo.
4.10. Organizacija FIM seminarja za športne funkcionarje v Sloveniji
AMD Orehova vas je prelagala, da bi AMZS v letu 2005 organizirala FIM seminar za športne
funkcionarje. Ta seminar naj bi enkrat potekal v Sloveniji in enkrat na Hrvaškem, da bi bilo
cenejše za ŠF. Mnenje komisije je, da bi bilo ta seminar smiselno organizirati. Erik Logar je
zato prelagal, da komisija pripravi predlog za izvedbo seminarja, vključno z finančnim
planom. Predlagani termin seminarja je 15 – 30 november.
Sklep MX-11/05-02-21/10: Komisija predlaga strokovnemu svetu, da AMZS letos
organizira FIM seminar za ŠF.
Seja je bila končana ob 19:20 uri.
Zapisal: Erik Logar
Pregledal in potrdil: Janez Sitar, v.d. predsednik komisije za motokros

