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SKLEPI
št. MX-24/06-05-23

Sklepi 24. seje komisije za motokros, ki je potekala 23. maja.
Sklep MX-24/1:

Spremeni se urnik za tekmovanja državnega prvenstva v motokrosu. Nov urnik velja od
dirke ki bo 26. junija dalje. (nov urnik je priloga zapisnika)
Sklep MX-24/2:
Spremeni se člen 10.1 pravilnika za motokros za leto 2006 kot sledi:
10.1. Trening
Izvedeta se 2 treninga po 15 minut za vsak razred posebej. Oba treninga sta uradna.
Vsak voznik mora v času teh dveh uradnih treningov prevoziti vsaj 1 krog, kar je pogoj
za štart na dirki. Organizator lahko treninga v razredih 125 in Open Open in Veterani
združi, toda le v primeru, če skupno število voznikov ne presega števila štartnih mest
na štartni rampi. Vozniki se vključujejo na progo posamično.
Na uradnih treningih je potrebno meriti čas vsem voznikom. V kolikor je v
posameznemu razredu prijavljenih več voznikov kot je število štartnih mest, se na dirko
uvrsti toliko voznikov kot je štartnih mest, po časih najhitreje odpeljanega kroga.
Sprememba stopi v veljavo takoj.
Sklep MX-24/3:
Pri točk 5.1 pravilnika za motokros podmladek za leto 2006 se doda alineja:
- vozniki razreda podmladek 65 in podmladek 80 tako pred prvo, kakor tudi pred drugo
vožnjo opravijo ogrevalni krog.

Sklep MX-24/4:
1. Za koordinatorja nastopa mladinske reprezentance na mladinskem SP v Vantaii
na Finske, 18. avgusta, se do odhoda določi Slavko Rus.
2. Za vsak razred se določi po 2 voznika, katerim AMZS Šport krije stroške v
dogovorjeni višini, zagotovi pa se tudi vsakemu po 3 drese. Ostali vozniki, ki bi
izkazali interes za nastop na omenjeni dirki se dirke lahko udeležijo na lastne
stroške. Če se za nastop prijavi več kot 8 voznikov, potem izmed njih komisija za
motokros določi osmerico, ki bo nastopila, prav tako pa njihov prioritetni vrstni
red.
3. Voznike se določi 3 dni po dirki EP 125 v Orehovi vasi, ki bo 18.06.2006. Kriteriji
za izbor v reprezentanco so mednarodni dosežki v letošnji sezoni in trenutna
forma.
4. Za Slovenskega delegata na dirki se delegira enega izmed spremljevalcev voznika
udeleženca, s tem, da mora biti imetnik licence ŠF.
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Sklep MX-24/5:
1. O tem, ali bo na SP in EP pokalu narodov nastopila ista ekipa, ali pa bi imeli eno
ekipo za SP in drugo za EP, oz. ali se udeležimo obeh pokalov ali pa samo
svetovnega, se odloči najkasneje do 01.08.2006, predvsem na podlagi finančnih
sredstev. Vsekakor je prioriteta svetovni pokal narodov.
2. Reprezentanca se določi najkasneje do 01.08.2006. Do takrat se pripravi tudi
podroben finančni načrt nastopov. Kriteriji za izbor v reprezentanco so
mednarodni dosežki v letošnji sezoni in trenutna forma.
Sklep MX-24/6:
Imenovanje vodij reprezentanc in delegatov za evropski in svetovni pokal narodov.
1. Evropski pokal narodov
Za evropski pokal narodov se za delegata imenuje Herman Jakolič ml.
Za evropski pokal narodov se za vodjo reprezentance imenuje Jože Vaupotič.
2. Svetovni pokal narodov
Za svetovni pokal narodov se za delegata imenuje Slavko Rus.
Za svetovni pokal narodov se za vodjo reprezentance imenuje Slavko Trstenjak.

Sklep MX-24/7:
Za nastop na svetovnem prvenstvu veteranov, si vozniki krijejo stroške nastopa sami.
AMZS Šport zagotovi za tri voznike drese (3 kos) in majice (3 kos). Če se za nastop
prijavi več kot 8 voznikov, potem izmed njih komisija za motokros določi osmerico, ki
bo nastopila, prav tako pa njihov prioritetni vrstni red. Slovenski delegat na omenjeni
tekmi bo Slavko Rus in sicer na lastne stroške.
Sklep MX-24/8:
-

-

Šola motokros pomladka se organizira od 26 do 29. junija v Orehovi vasi.
Za izvedbo se zadolži Slavko Rus.
Obvestilo o šoli se objavi v Motoreviji in na spletni strani
Potrdi se finančni načrt šole podmladka (priloga MX 24-02).
Za tiste, ki niso imetniki licenc, je kotizacija za udeležbo 10.000 SIT, za tiste ki so
imetniki licenc pa je kotizacija 5.000 SIT.
Trenerji so Sebastjan Kern, Aleš Zajc, Tadej Korošak, kondicija Jasna Lavrenčič in
Slavko Rus
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Sklep MX-24/9:
Zaradi nezadovoljstva z delom tiskovnega predstavnika za dirke državnega prvenstva v
motokrosu se izbranega tiskovnega predstavnika pozove, da poda dosedanje poročilo o
svojem opravljenem delu, prav tako pa mora priloži dokazila o objavljenih prispevkih.
Dodatno se z njim opravi še en razgovor.
Sklep MX-24/10:
Ker iz priložene dokumentacije ni razvidno da bi v primeru padca Mirana Kovačiča na
dirki v Slovenj Gradcu šlo za malomarnost s strani organizatorja, zato tudi ni potrebna
nadaljnja obravnava tega primera.
Sklep MX-24/11:
Glede pritožbe očeta voznika Gašperja Kovačiča nad organizacijo dirke DP Semiču
(01.05.) komisija ugotavlja, da ni bilo nič spornega.
1. Glede neustrezne zdravstvene službe je očitek neutemeljen, kajti Upravna enota
ob izdaji soglasja za izvedbo dirke obravnava tudi ustreznost zdravstvene službe,
katera mora imeti ustrezna dovoljenja, katere preveri Upravna enota, ki izda
dovoljenje za izvedbo dirke.
2. Pregledani so bili vsi zapisniki, tako zapisniki seje žirije, kot tudi zdravniški izvidi
Urgentne kirurške ambulante (SB Celje). V zapisniku seje žirije je zapisano, da je
bil evidentiran padec dveh voznikov, vendar pa se je končal brez poškodb. V
zdravniškem izvidu pa je zapisano, da naj bi se Gašper Petrin poškodoval pri
padcu s kolesom, pregledan pa je bil opravljen ob 23:19 uri, po izvidu naj bi
poškodba nastala ob 19. uri. Iz izpisa rezultatov je razvidno, da je bila dirka v
kategoriji podmladek 80, v kateri G. Petrin nastopa, končana ob 17 uri in 26
minut, to je kar 6 ur prej, kot je bil opravljen pregled v Urgentni kirurški
ambulanti (SB Celje), zato obstaja verjetnost, da je do poškodbe prišlo kasneje in
ne na dirki sami. Nadalje bi morala ekipa voznika o tem dogodku že na samem
prizorišču obvestiti direktorja dirke in/ali tudi predsednika žirije, kar pa ni bilo
storjeno.
Iz vsega zgoraj navedenega izhaja, da ni potrebna nadaljnja obravnava tega primera.
Sklep MX-24/12:
Glede dopisa ga. Valerije Macuh, matere Tima Gajserja, komisija ugotavlja, da vozniku
Timu Gajserju za letošjo sezono ni bila izdana licenca, kajti voznik ni izpolnjeval vseh
pogojev, navedenih v členu 70.4.1 Športnega pravilnika AMZS. Na željo matičnega
društva pa je bilo vozniku izdano dovoljenje za dvig licence v tujini, za kar je izpolnjeval
vse pogoje.
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Priloga MX 24-01 – NOV URNIK
TEHNIČNI PREGLEDI IN VERIFIKACIJA
Verifikacija in tehnični pregled se bosta vršila:
Za podmladek 65, 80 in člane 80:
od
Za člane 125, Open in Veterane:
od

7:00
7:30

do
do

8:00
8:30

SEJE ŽIRIJE
1. seja ob
2. seja ob
3. seja ob

8:30
11:40
18:10

URNIK URADNIH TRENINGOV
Prvi uradni trening
Podmladek 65 in 80
Člani 80
Člani 125
Člani Open + Veterani

od
od
od
od

9:00
9:15
9:35
9:55

do
do
do
do

9:10
9:30
9:50
10:10

10
15
15
15

minut
minut
minut
minut

od
od
od
od

10:15
10:30
10:50
11:10

do
do
do
do

10:25
10:45
11:05
11:25

10
15
15
15

minut
minut
minut
minut

Drugi uradni trening
Podmladek 65 in 80
Člani 80
Člani 125
Člani Open + Veterani

SESTANEK MED VODSTVOM DIRKE IN VOZNIKI TER NJIHOVIMI ZAKONITIMI
ZASTOPNIKI
Ob 11:30 v predštartnem prostoru.

URNIK DIRK
Ob 12:00
1. vožnja

Svečana otvoritev dirke

Kategorija
Podmladek 65
Podmladek 80
Člani 80
Veterani
Člani 125
Člani Open

Čakalna cona se zapre ob
12:00
12:20
12:40
13:10
13:35
14:15

Štart dirke ob
12:10
12:30
12:50
13:20
13:45
14:25

Dolžina dirke
(8 min. + 1 krog)
(10 min. + 1 krog)
(15 min + 2 kroga)
(15 min + 1 krog)
(25 min + 2 kroga)
(25 min + 2 kroga)

kategorija
Podmladek 65
Podmladek 80
Člani 80
Veterani
Člani 125
Člani Open

Čakalna cona se zapre ob
14:55
15:15
15:35
16:05
16:30
17:10

Štart dirke ob
15:05
15:25
15:45
16:15
16:40
17:20

Dolžina dirke
(8 min. + 1 krog)
(10 min. + 1 krog)
(15 min + 2 kroga)
(15 min + 1 krog)
(25 min + 2 kroga)
(25 min + 2 kroga)

2. vožnja

PROGLASITEV ZMAGOVALCEV IN PODELITEV NAGRAD
Proglasitev zmagovalcev in podelitev pokalov ter praktičnih nagrad, se bo vršila ob 17:50 uri na
prireditvenem prostoru.
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