
Trial je najcenejši bencinski šport.
Obvezna je uporaba zaščitne

opreme: ustrezno nameščena varnostna
čelada (pravilno nameščeno čelado mora

uporabljati tudi pomočnik voznika), zaščitne
hlače, zaščitni dres, zaščitne rokavice,

zaščitni škornji, varnostni trak na zapestju
za prisilno ugašanje motocikla in poln zadnji

zobnik ali nalepka na zadnjem zobniku.

ALI STE 
VEDELI?

?

A 6

ZANIMIVOSTI o TRIALu

V spodnje rdeče kvadratke vpiši črko in 
številko tako, da bodo povedi pravilne.

TRIAL

Je zelo popularna vožnja po zadnjem kolesu.

da so s svojimi 66 kg običajno lažji od voznika.

 temveč najuspešneje = 
s čim manj dotiki tal.

zato je primerna že za 
otroke od tretjega leta dalje.

zato je panoga dobila ime 
TRIAL = SOJENJE.

večmetrske ovire.

je rezervoar za gorivo manjši od 3 litrov.

Izpolnjeno stran pošljite na naslov AMZS, Dunajska 128, 1000 Ljubljana ali po e-pošti (stran fotografirajte ali preslikajte) na naslov clanstvo@amzs.si, s pripisom "NATEČAJ", do 12. 8. 2019.

* Karta velja za 
enega otroka v 
spremstvu enega 
starša ali skrbnika.

Nagrajenci junijske 
številke MR:  

●  Hana Hribar, Trbovlje
●  Tia Ržen, Celje
●  Špela Rener, Koper
●  Luka Vidovič, Kamnik
●  Žan Grajzar, Ljubljana-Polje

Nagradna igra 
1-6 2019:  

●  David Černe
●  Jan Trojak

NAGRADNI NATECAJ

IME IN PRIIMEK OTROKA:

LETNICA ROJSTVA OTROKA:

POŠTNI NASLOV:

IME IN PRIIMEK STARŠA/
ZAKONITEGA ZASTOPNIKA (prijavitelja):

PODPIS PRIJAVITELJA:

Sodelujoči v natečaju daje privolitev, da Avto-moto zveza Slovenije, 
Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, kot upravljavec zbirk osebnih podatkov, 
osebne podatke, ki jih sodelujoči vpiše v obrazec (osebno ime, osebno ime 
starša, naslov, starost), obdeluje v skladu z veljavno zakonodajo s področja 
varstva osebnih podatkov za namen izvedbe natečaja in podelitve nagrad do 
zaključka natečaja oziroma do izvedbe podelitve nagrad. 

NAGRADE: 
5-krat karta za eno vožnjo s kartom v AMZS
Centru kartinga in moto športa v Slovenji vasi*

Trial motorji so tako lahki,   A

Motor je oblikovan za vožnjo v stoje,B

Med dirko voznika 
ocenjuje sodnik,

C

Pri trialu ni cilj odpeljati najhitreje,D

Trial je ena najvarnejših 
motošportnih panog,E

Ker so pri trialu hitrosti relativno 
majhne in razdalje krajše,F

Čeprav nima sedeža, G

Vozniki pri trialu pogosto premagujejoH
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zato nima sedeža.5
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ga je možno tudi 
registrirati in 

uporabljati v prometu.
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