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SKLEPI
št. SM-04/07-10-25

Sklepi 4. seje komisije za supermoto pri AMZS Šport, ki je potekala dne 25.10.2007 s pričetkom ob
16 uri, v sejni sobi AMZS, Dunajska 128, Ljubljana.
Prisotni člani komisije z glasovalno pravico
Slavko Šauer
- predsednik komisije
Aleksander Strle
- podpredsednik komisije
Anton Ravbar
- član
Boris Pfeifer
– član
Ostali
Gregor Sicherl

– kandidat za člana komisije

Zapisnikar
Erik Logar

– sekretar AMZS Šport

Sklep SM-04/01:
Predsedstvu AMZS Šport se predlaga, da za člana komisije za supermoto imenuje
Gregorja Sicherla.
Komisija je sprejela:
Sklep SM-04/02:
Komisija za supermoto potrjuje rezultate državnega prvenstva za uradne.
Komisija je sprejela:
Sklep SM-04/03:
Komisija za supermoto predlaga Uroša Nastrana za motorista leta.
Utemeljitev:
Uroš Nastran je v letu 2007 na trikrat osvojil tretje mesto na dirkah evropskega
prvenstva, osvojil dvojni naslov državnega prvaka in bil tudi član reprezentance.
Komisija je sprejela:
Sklep SM-04/04:
Komisija za supermoto predlaga, da priznanje za najboljšega organizatorja dirke v
supermotu prejme društvo ŠD IN Šport za organizacijo dirke na dirkališču Blagomix
racing park v Logatcu, dne 14.10.2007.
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Komisija je sprejela:
Sklep SM-04/05:
Za sezoni 2008 so sprejete naslednje spremembe pravilnika za supermoto:
- razpisani razredi za državno prvenstvo so
o S1 (prej SM 450)
o S2 (prej SM Open)
o S3 (prostornina motociklov do 144 ccm 2T in do 250 ccm za 4 taktne motorje)
o S 125 (prej SM 125)
- En motor lahko na posamezni prireditvi nastopa samo v enem razredu.
- Razpiše se razred pokalno prvenstvo Amater, kjer lahko nastopajo vozniki, ki imajo licenco
Tip 1. Veljajo tehnična pravila za S2.
- Starostna meja
o za razred S 125 se spremeni za moške od dopolnjenih 12 do dopolnjenih 18 let.
o Za razred S3 od dopolnjenih 15 let do dopolnjenih 25 let
o Za razred Amater od dopolnjenih 16 let dalje. V razredu Amater lahko nastopajo
vozniki, ki 5 let niso sodelovali na dirkah državnega prvenstva v supermotu, kar pa ne
velja za voznike, starejše od 35 let.
- Na posameznih dirkah lahko nastopijo tudi vozniki štirikolesnikov, vendar jih mora biti
najmanj 6. Vozniki morajo imeti licenco Tip 1.
- V člen 6.3. se za drugim stavkom doda: s prepovedjo uporabe hladilnika tekočin ter
prepovedjo povečanja količine tekočin.
- V členu 8 se spremeni kazen za preizkušanje na 50€ (prej 25)
- V člen 8 se doda, da je v tekmovalnem parku vozil, obvezna uporaba nepropustne zaščitne
ponjave, minimalne velikost 2 x 1 m. Kazen za neupoštevanje je 50€.
- Člen 10.2: Minimalna dolžina dirke za S3 je 10 km, dolžina dirke za Amaterje pa 8.5 km.
Ostalo ostane nespremenjeno.
- Vrstni red nastopov na posamezni prireditvi je S 125, Amater, S3, S1, S2
- Kazen časovnega pribitka za nepravilen štart, se nadomesti s 5 sekundnim kazenskim
postankom (stop&go), ki se opravi na za to določenem mestu, najkasneje v 3 krogih. Če
kazen ne more biti izvršena, se na koncu vozniku na dosežen čas doda 10 sekundni časovni
pribitek.
- V člen 11.1 se doda:
o Na progah daljših od 1500m se vozi samo en ogrevalni krog
o Ogrevalni krog se prične 2 minuti pred predvidenim štartom dirke
Člen 11.3 se spremeni: Smatra se, da je voznik nepravilno štartal, če se je njegov motor v
času goreče rdeče luči premaknil. Kazen za nepravilen štart je 5 sekundni kazenski
postanek (stop&go), ki se opravi na za to določenem mestu, najkasneje v 3 krogih. Če
kazen ne more biti izvršena, se na koncu vozniku na dosežen čas doda 10 sekundni časovni
pribitek. Organizatorjem se priporoča uporaba kamere za nadzor štarta.
- Člen 13: spremeni se sistem točkovanja in sicer 25, 22, 20, 18, 16, 15, 14, …1
Člen 13: Izdela se tudi točkovanje za ženski pokal SM 125W, če bodo uvrščene vsaj 3
voznice.
- Člen 16: Briše se: dodatna kavcija za odpiranje dvotaktnega motorja 65€.
- Člen 18: drugi odstavek: Voznik se prijavi na tekmovanje do datuma, ki je predpisan v
posebnem pravilniku. Izjemoma se dopušča možnost sprejema na dirko op sklepu žirije
tudi do konca tehničnega pregleda oziroma verifikacije, s tem, da se prijavnina poveča za
100%. Vozniki, ki se prijavijo prepozno, plačajo prijavnino v višini 100€. Organizatorjem se
priporočam da po svojih zmožnostih določijo nižjo prijavnino od najvišje dopustne. Višina
prijavnine za razred Amater je 40€ in se lahko plača na dan dirke.
- V prostoru za mehanike je kajenje prepovedano

AMZS Šport, Dunajska 128, 1000 Ljubljana, Slovenija, Tel.: +386 1 530 52 00, Fax.: +386 1 530 54 10,
www.amzs-sport.com, Poslovni račun pri NLB, d.d.: 02922-0019200369

Š

P
O
R
T
Komisija za supermoto

Komisija je sprejela:
Sklep SM-04/06:
Predvideni datumi za organizacijo dirk DP v sezoni 2008 so:
27.04 (opcija 20.04)
18.05
01.06
29.06
03.08
07.09
28.09
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