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SKLEPI
št. KK-04/07-10-23

Sklepi 4. seje komisije za karting AMZS Šport, ki je potekala dne 23.10.2007 s pričetkom ob 18 uri
v sejni sobi AMZS, Dunajska 128, Ljubljana
Prisotni člani komisije z glasovalno pravico
Roman Jernejc
– predsednik
Jaka Jakupovič
- podpredsednik
Uroš Langerholc
- član
Roman Lajkovič
- član
Luka Jurkovič
- član
Ostali prisotni
Matjaž Jurkovič
Zapisnikar
Erik Logar
Roman Jernejc je predlagal dnevni red kateri je bil sprejet.
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika zadnje seje
2. Ocena sezone
3. Pregled in potrditev rezultatov
4. Predlog za moto športnika leta
5. Predlogi za priznanja (najboljši organizator, ostalo)
6. Priprava pravilnika za sezono 2008
7. Priprava koledarja za sezono 2008
8. Razno
Komisija je sprejela:
Sklep KK-04/01:
Komisija za karting potrjuje rezultate državnega in pokalnega prvenstva 2007 za
uradne.
Komisija je sprejela:
Sklep KK-04/02:
Komisija za karting predlaga voznika Urbana Stareta za športnika leta.
Utemeljitev:
Urban Stare je v letu 2007 osvojil skupno 37 mesto v tekmovanju Eurochallange, na
zadnji dirki pa je osvojil 11. mesto.
Komisija je sprejela:
Sklep KK-04/03:
Komisija za karting predlaga, da priznanje za najboljšega organizatorja dirke v kartingu
prejme društvo AMD Ptuj, za organizacijo dirke na dirkališču Hajdoše.
Komisija je sprejela:
Sklep KK-04/04:
Komisija za karting predlaga, da se podeli priznanje za prispevek k razvoju kartinga g.
Jožetu Čehu, članu AMD Ptuj.
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Komisija je sprejela:
Sklep KK-04/05:
Komisija je pregledala prejete predloge za spremembo pravilnika in sledeče predloge
zavrnila:
- Predlog za spremembo izvedbe dirk ob nedeljah namesto v soboto
- Predlog za spremembo točkovanja
- Predlog, da je za dosego točk potrebno odpeljati več kot 65% dolžine dirke se
zavrne.
- Predlog, da na dirkah DP vozijo le vozniki z ustrezno tekmovalna licenco
- Predlog, da se razreda 125L in 125 H združita
- Predlog za uvedbo drugih pnevmatik za razred 125L in 125H.
Ostali predlogi so bili deloma ali v celoti sprejeti.
Predlog, da bi prvi trije v skupnem seštevku prejeli vsaj pokal in ne plaketo ni osvisen
od komisije za karting, pač pa od predsedstva AMZS Šport.
Komisija je sprejela:
Sklep KK-04/06:
Komisija je pregledala sledeče spremembe pravilnika za sezono 2008:
- Obvezen je parc ferme za pnevmatike. Vsak voznik pred dirko kupi nove gume in s
tem kompletom odpelje dirko. Za razred 50 velja, da morajo biti pnevmatike ves čas,
razen ob nastopu voznika, v parc fermeju.
- V pokalnem prvenstvu se namesto razreda 100 Hobby, razpiše razred DD2.
- V pokalnem prvenstvu mora prvak razreda R5 prestopiti v razred R6.
- Novinci ne morejo nastopati v razredu R6. Voznik mora odpeljati vsaj eno celotno
sezono v razredu R5, preden lahko prestopi v razred R6. Izjemoma lahko komisija
dovoli predčasni prestop vozniku v razred R6.
- V državnem prvenstvu se ukine razred 100 ICA junior.
- V državnem prvenstvu ostane razred 100 ICA, ob pogoju, da na vsaki razpisani dirki
nastopijo vsaj 3 vozniki s slovensko licenco. V nasprotnem primeru lahko komisija v
letu 2009 ta razred ukine. R. Lajkovič do 10.12.2007 pripravi koledar dirk in
pravilnik za razred 100 ICA.
- Uvede se nov sistem tekmovanja, z predfinalnimi in finalnimi vožnjami,
- Trening z merjenjem časa traja 10 minut. Ko voznik prvič zapusti progo, je merjenja
časa za tega voznika končano in se ne sme vrniti nazaj na progo.
- Prijavnina se poviša na 70€. Za razred R1 ostane prijavnina nespremenjena (50€).
- Vozniki morajo uporabljati številke na kartingih po sledečem sistemu:
o Razred R1: št 1 + dvomestna številka kartinga
o Razred R2: št 2 + dvomestna številka kartinga
o Razred R3: št 3 + dvomestna številka kartinga
o …
- V tekmovalnem parku vozil je obvezna uporaba nepropustne zaščitne ponjave,
minimalne velikost 2 x 2 m. Kazen za neupoštevanje je 50€.
- V času prireditve voznik ne sme uporabljati IR sevalnika.
- V člen 24. se doda uporaba zelene zastave z diagonalnim rumenim križem
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Komisija je sprejela:
Sklep KK-04/07:
Komisija je sprejela naslednje pogoje, za proge:
- zagotovljeno mora biti ustrezno ozvočenje, ki mora biti slišno tudi v boksih
- v parc fermeju in prostoru za premontažo mora biti zagotovljena naprava za
snemanja gum in kompresor
- vsem voznikom mora biti na voljo električno napajanje, ki mora delovati brezhibno
- postavljenih mora biti najmanj 6 stranišč
- na voljo mora biti voda za osebno higieno
- pred rumeno črto (25m pred štartom) mora biti rdeča prečna črta
- obvezno mora biti nameščen magnetni link
- v parc fermeju mora biti nameščena 20 litrska posoda za odpadno gorivo. Posoda
mora biti do polovice napolnjena s vpojnim peskom.
- v boksu morata biti nameščeni dve 50 litrski posodi, ena z označbo »Odpadno olje«
in druga z označbo »Odpadno gorivo«
- Za licenciranje prog se imenujeta Matjaž Jurkovič in Roman Lajkovič.
- Pripravi se obrazec za licenciranje prog. Vsaka proga mora biti ponovno pregledana
14 dni pred dirko.
E. Logar naj pripravi osnutek pravilnika za sezono 2008.
Sklep KK-04/08:
Predsedstvu AMZS šport se predlaga, da se spremeni izgled vozniških licenc. Te naj
vsebujejo sliko in črtno kodo. Vsakemu vozniku se izda tudi ena licenca za mehanika, ki
se glasi na ime voznika. Licenca za mehanika naj vsebuje kodo, slike pa ne.
AD.7) Priprava koledarja za sezono 2008
Komisija je sprejela:
Sklep SM-04/09:
Datumi dirka državnega in pokalnega prvenstva Slovenije v kartingu za sezono 2008 so
sledeči:
19.04.2008
10.05.2008
14.06.2008
05.07.2008
30.08.2008
13.09.2008
11.10.2008
Prizorišča bodo določena naknadno.
Za razred ICA 100 bo koledar določen naknadno.
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