STROKOVNI SVET ZA AVTO MOTO ŠPORT

ZAPISNIK
št. MX-12/05-04-07

Zapisnik 12. seje komisije za motokros, ki je potekala dne 07.04.2005 ob 16. uri v sejni sobi
AMZS; Dunajska 128, Ljubljana
Prisotni:
Člani komisije: Janez Sitar, Andrej Rus, Slavko Rus, Ivan Plohl, Slavko Trstenjak, Jože Vaupotič
Ostali: Peter Verbič, predsednik strokovnega sveta za avto moto šport, Drago Alenc, Boštjan
Kermavner
Zapisnikar: Erik Logar
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 11. seje in realizacije sklepov
2. Imenovanje predsednikov žirij za Pokal Akrapovič
3. Poročilo iz prve tekme za Pokal Akrapovič – Rakek
4. Seminar za športne funkcionarje in komisarje
5. Trening podmladka – Brežice
6. Tekoča problematika – štartne številke, prestopi voznikov, disciplinski ukrepi;
7. Razno
Uvodoma je bil predlagan predlog, da je rok za potrditev zapisnika 7 dni od dne prejem. V tem
roku lahko lani komisije podajo predlog za morebitne spremembe zapisnika. Na naslednji seji se
potem morebitne zahtevke za spremembo obravnava, obravnava pa se tudi realizacijo sklepov.
AD.1) Pregled in potrditev zapisnika 11. seje
Pregledan je bil zapisnik 11. seje.
Obravnavan je bil
Sklep MX-11/05-02-21/01: Komisija sprejme sklep, da se potrdi seznam imenovanj za predsednike
žirij na dirkah pokala Akrapovič v motokrosu.
Prejet je bil nov predlog imenovanj, ki bo obravnavan pod točko 2, zato se omenjeni sklep prekliče.
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.
Finančni in vsebinski plan treninga podmladka za sezono 2005 še ni bil dostavljen, zato se Slavka
Rusa pozove, da to stori čimprej.
Sklep MX-11/05-02-21/10: Komisija predlaga strokovnemu svetu, da AMZS letos organizira FIM
seminar za ŠF.
Zadolži se Slavka Rusa, da pripravi program usposabljanja, ter tudi finančni plan seminarja
(stroškovnik). De Neveja (UEM) pa se zaprosi za pojasnila, kaj vse je potrebno zagotoviti.
Drugih pripomb ni bilo. Potrdi s spremembi omenjenih sklepov in potrdi se zapisnik 10. seje.
AD.2) Imenovanje predsednikov žirij za Pokal Akrapovič
Prejet je bil nov predlog imenovanj predsednikov žirij na dirkah Akrapovič pokala.
DATUM
KRAJ
Predse. žirije
03.04.2005 MK NOTRANJSKA (RAKEK)
DRAGO ALENC
24.04.2005 AMD SLOV. KONJICE (ŠKEDENJ)
DRAGO ALENC
22.05.2005 HUSKY MOTO PARK (LEMBERG)
JOŽE VAUPOTIČ
05.06.2005 MK SLOV. GRADEC (SLOV. GRADEC)
DRAGO ALENC
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12.06.2005 MOTOSPORT TEAM (ŠKOFLJICA-SELA)
04.09.2005 NIX SEMIČ (SEMIČ)
11.09.2005 AMD SLOV. KONJICE (SLOV. KONJICE)
18.09.2005 AMD BUHC (PLANINA)
25.09.2005 ŠENTVID PRI STIČNI (ŠENTVID PRI STIČNI)
Komisija je sprejela:

JOŽE VAUPOTIČ
JOŽE VAUPOTIČ
JOŽE VAUPOTIČ
DRAGO ALENC
DRAGO ALENC

Sklep MX-12/05-04-07/01: Potrdi se seznam imenovanj za dirke Akrapovič pokala.
AD.3) Poročilo iz prve tekme za Pokal Akrapovič – Rakek
Drago Alenc, predsednik žirije, je povedal, da je dirka potekala v lepem vremenu, nastopilo pa je
kar 148 voznikov. Zaradi tega je bilo nekaj problemov s transponderji, saj jih je bilo le 118, tako
da je bilo potrebno transponderje prelagati. V razredu 125 smo imeli 2 vožnji, ker je bilo veliko
voznikov.
Svoje pripombe glede dirke je podal g. Sitar. Predvsem je dal poudarek na varnosti, kot je dejal ni
bilo dovolj varnostnikov oz. redarjev. Prav tako je videl gasilsko vozilo, gasilcev pa ni bilo nikjer.
Drago Alenc je dodal, da je bilo tudi premalo sodnikov.
Slavko Trstenjak, je povedal, da je bila proga dobro pripravljena, ter podal predlog, da se dokupi
transponderje.
Boštjan Kermavner kot član organizatorja je povedal, da je bila to dobra šola, glede števila
sodnikov pa dodal, da jih je bilo toliko, kot jih zahteva licenca proge.
Ob koncu diskusije so bili predstavljeni tudi problemi v kategoriji veteranov, saj so v komisiji za
veterane aktivni vozniki.
Komisija je sprejela:
Sklep MX-12/05-04-07/02: Ukine se komisija za veterane, ki deluje v okviru Akrapovič
pokala. O vseh nadaljnjih dogovorih, kar se tiče te kategorije, se dogovarjajo Andrej Rus,
Drago Alenc in Jože Vaupotič.
AD.4) Seminar za športne funkcionarje in komisarje
Glede na to, da se nekaj športnih funkcionarjev in komisarjev ni moglo udeležiti seminarja v
Slovenskih Konjicah, so stekle priprave za organizacijo dodatnega seminarja. Le ta bo potekal v
sredo 13.04. ob 18. uri v sejni dvorani AMZS. Uporabijo se enaki testi kot v Slovenskih Konjicah,
za preverjanje pa se zadolži Slavko Rus.
AD.5) Trening podmladka – Brežice
Zaradi slabega vremena je bila proga v Brežicah pripravljena šele pred dvema dnevoma, tako da
trening na njej ni bil mogoč. Glede prihodnjih treningov za podmladek, je potrebno najprej
pripraviti finančni načrt in določiti datum treninga.
Sklep MX-12/05-04-07/03: Pripraviti je potrebno finančni plan in določiti datum treninga
podmladka v Brežicah.
AD.6) Tekoča problematika – štartne številke, prestopi voznikov, disciplinski ukrepi;
6.1 Izpiski rezultatov
Ponovno je potrebno opozoriti totalizatorsko službo, da pripravi ustrezne izpiske. Na prvi dirki
Akrapovič pokala je bil premajhen tekst, prav tako pa je potrebno zagotoviti enotno 'glavo'
izpiskov.
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Sklep MX-12/05-04-07/04: Totalizatorsko službo se pozove, da pripravi ustrezne
obrazce z rezultati. Tekst mora biti večji in vsebovati enotno glavo za posamezno
prireditev.
6.2 Štartne številke
Nekateri tekmovalci so zaprosili za dodelitev drugih štartnih številk od tistih, ki so jim bile
določene.
Roman Jelen je zaprosil za številko 777, ker ima to številko tudi na dirkah v Italiji
Miha Špindler je od FIM dobil številko 88 za SP
Emil Vettorazzi je zaprosil za številko 44
Goran Galunič je zaprosil za številko 77
Sklep MX-12/05-04-07/05: Ker nobena od številk, za katere so zaprosili vozniki še ni
oddana, se voznikov dodeli sledeče številke:
Roman Jelen 777, Miha Špindler 88, Emil Vettorazzi 44, Goran Galunič 77
6.3 Licenciranje proge v Brežicah
Licenciranje proge v Brežicah se opravi istočasno, kot bo potekalo licenciranje za dirko EP. Datum
licenciranja je 9. april, torej en dan pred prvo dirko.
6.4 Spor Štrajhar – AMD Feroda
Predsednik komisije je člane seznanil z pismom Simona Štrajharja, ki je želel prestopiti v nov klub.
Dosedanji mu ni želel dati izpisnico, ker naj bi imel do njih še dolgove. AMD Feroda je bil pozvan
naj poda dokazila o dolgovih Štrajharja, a sta kmalu zatem Štrajhar in AMD Feroda dosegla
dogovor, da Štrajhar v letu 2005 nastopa za AMD Feroda, tako da je zgodba zaključena.
6.5 Prekvalifikacija pozivne dirke 125 - Lemberg
V Lembergu je bilo prvotno v koledar vpisano, da je dirka razreda 125 pozivna, saj istočasno
poteka dirka EP na Danskem. Ker pa se nihče od slovenskih voznikov ni pravočasno prijavil na
Dansko, organizator njihovih prijav ni sprejel. Zato se poda predlog, da se dirka razreda 125
točkuje za DP.
Sklep MX-12/05-04-07/06: Ker nihče od slovenskih voznikov ne bo nastopil na dirki EP v
razredu 125 na Danskem, se dirka razreda 125 v Lembergu, ki je bila v koledar prvotno
vpisana kot pozivna spremeni v dirko državnega prvenstva.
6.6 Odjava dirka DP podmladka
Za dirko dne 29. 5. 05 je bilo pri organizatorju dirke DP AMD Sitar Dunlop team napačno vpisana
še dirka za DP podmladka. Kot je povedal organizator, dirke podmladka na ta dan ne more biti, ker
bo v sklopu dirke DP potekala še dirka za nagrado Dunlop.
Sklep MX-12/05-04-07/07: Dirka podmladka vpisana pod številko MXP-03 se briše iz
koledarja. Poskuša se dobiti nadomestnega organizatorja.
6.6 Pokrivanje termina
Za dirko DP za dan 29..05.2005 je razpisana tudi dirka za DP razred 125, na isti termin pa je tudi
dirka 125 cc Junior v Turčiji. Predlaga se, da se bo v primeru prijave katerega od naših voznikov na
dirko v Turčijo, dirka DP preimenovala v pozivno dirko, v kolikor pa ne bo nobene prijave za Turčijo
ostaja dirka za DP.
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Sklep MX-12/05-04-07/08: Dirka državnega prvenstva v motokrosu, ki bo potekala
29.05.2005 na Brniku, za razred 125 se prekvalificirala v pozivno, v primeru, da se bo
kateri izmed slovenskih voznikov prijavil in dejansko udeležil dirke evropskega
prvenstva v Turčiji, ki bo potekala istega dne.
6.7 Predlogi za nove člane komisije za motokros
AMD Orehova Vas je komisiji za motokros posredovala predlog za novega člana komisije.
Predstavniki pokala Akrapovič pa so predlagali zamenjavo člana v komisiji. Člani komisije so po
razpravi oba predloga potrdili. Predsednik komisije za motokros g. Janez Sitar se je glede širitve
komisije za enega člana posvetoval s predsednikom SS AMŠ g. Petrom Verbičem komisija je
sprejela naslednji:
Sklep MX-12/05-04-07/09: V komisijo za motokros se zaradi strokovnosti in večje
kooperativnosti z organizatorji pokala Akrapovič namesto dosedanjega člana g. Andreja
Rusa sprejme g. Drago Alenc. Glede na dejstvo, da bo letos in v naslednjih letih izvedenih
kar nekaj sistemskih dirk na katerih je nujno potrebna prisotnost športnega komisarja s
FIM licenco za ekologijo, ki ga v komisiji za motokros ni, se sprejme predlog AMD
Orehova Vas in se g. Hermana Jakoliča ml., ki je FIM športni komisar ter FIM športni
komisar za ekologijo in ki poleg tega obvlada še nemški in angleški jezik, sprejme v
motokros komisijo kot člana.
6.8 Trenerske licence
Slavko Rus je opozoril, da bilo nujno potrebno pristopiti k izdelavi licenc za trenerje, saj so
predloge zanje že nekaj časa izdelane.
6.9 Pogodbe za reprezentanco
Takoj je potrebno pristopiti k podpisu tripartitnih pogodb z vozniki, ki bodo sestavljali
reprezentanco za oba pokala narodov.
6.10 Razdelitev denarnih sredstev za podmladek
Sklep MX-12/05-04-07/10: Komisija predlaga strokovnemu svetu, da ves denar, ki se
zbere iz raznih fondov za namen izobraževanja podmladka v motokrosu le tega tudi v
celoti nameni izključno za izobraževanje podmladka v motokrosu.
6.11 Razlaga odprtega prvenstva
Ugotovljeno je bilo, da ni precizno opisano točkovanje v primeru odprtega državnega prvenstva.
Sklep MX-12/05-04-07/11: V primeru, da na dirki nastopijo tudi vozniki, ki imajo licence
druge države, dobijo pokale tisti vozniki, ki so dejansko osvojili prva tri mesta in
praktične nagrade vozniki, ki so se uvrstili od prvega do petega mesta. Točke za
uvrstitev v državnem prvenstvu pa dobijo samo slovenski vozniki.
6.12 Prevod FIM in UEM pravilnika
Sklep MX-12/05-04-07/11: Komisija za motokros predlaga SS, da s strokovno službo
zagotovi prevod pravilnikov FIM in UEM iz angleškega v slovenski jezik. V najkrajšem
možnem času je to potrebno opraviti za člen MX 01.8. ACCEPTANCE OF ENTRIES.
6.13. Obravnava sklepa strokovnega sveta STR-S-16/06
Komisija je obravnavala sklep strokovnega sveta o odobritvi delnega povračila stroškov MC Gajser
teamu. Sklep se glasi:
Organizatorju dirke za EP podmladka MC Gajser team se dodeli 100.000 SIT kot delno povračilo
stroškov organizacije.
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Glede na to, da je bil Bogomir Gajser, predsednik MC Gajser team, ob koncu leta 2003 kaznovan s
strani disciplinskega sodnika z kaznijo 100.000 SIT in te kazni ni plačal, se sprejme sklep:
Sklep MX-12/05-04-07/12: Komisija za motokros predlaga strokovnemu svetu, da se
odobrena pomoč MC Gajser teamu kompenzira z neplačano kaznijo iz leta 2003, saj gre
za enaka zneska.
Seja je bila končana ob 18:40 uri.
Zapisal: Erik Logar
Pregledal in potrdil: Janez Sitar, predsednik komisije za motokros
Rok za podajo pripomb članov komisije na zapisnik: 29.04.2005
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