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SKLEPI  

št. MX-03/12-10-18 

Sklepi 3. seje komisije za motokros pri AMZS Šport, ki je potekala dne 18.10.2012 s pričetkom ob 

16. uri v sejni sobi AMZS.  
 

Člani komisije z glasovalno pravico 

Predsednik komisije:  Herman Jakolič,  

Člani:   Sašo Kragelj, Ivan Plohl, Andrej Rus (od točke 4) 

 

Opravičeni 

/ 

Neopravičeni 

Kristijan Fijavž 

Ostali prisotni 

/ 

Zapisnikar  

Erik Logar, sekretar AMZS Šport 

 

Uvodoma je predsednik komisije čestital Sašu Kraglju, vodji ekipe za evropski pokal narodov, za 

osvojeno 2. mesto slovenske reprezentance. Čestitkam so se pridružili tudi ostali prisotni.  

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika zadnje seje 

2. Ocena sezone 

3. Pregled in potrditev rezultatov 

4. Razdelitev sredstev 

5. Predlog za motorista leta 

6. Predlogi za priznanja (najboljši organizator, ostalo) 

7. FIM seminarji  

8. Priprava osnutka sprememb pravilnika za sezono 2013 

9. Mednarodne dirke v sezoni 2013 

10. Priprava osnutka strategije dela 

11. Razno 

  

Sklep MX-03/01: 

Komisija je potrdila razdelitev preostanka predvidenih sredstev za nastop na  mladinskem 

svetovnem prvenstvu.  

  

Sklep MX-03/02: 

Pregledani in potrjeni so bili rezultati državnega prvenstva Slovenije v motokrosu za sezono 2012.  

Pregledani in potrjeni so bili rezultati pokalnega tekmovanja Slovenije v motokrosu za sezono 

2012. 

  

Sklep MX-03/03: 

Potrdi se predlagana razdelitev sredstev.  
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Sklep MX-03/04: 

Strokovnemu svetu se predlaga, da se pripravi pravilnik o nagradah za vrhunske mednarodne 

dosežke.  

  

Sklep MX-03/05: 

Komisija za motokros predlaga: 

- za Moto športnika leta 2012 voznika Klemna Gerčarja.  

- za mladega Moto športnika leta 2012 voznika Tima Gajserja. 

 

Sklep MX-03/06: 

Komisija za motokros predlaga, da priznanje za najboljšega organizatorja dirke v panogi motokros 

za leto 2012 prejme AMD Orehova vas za organizacijo dirke svetovnega prvenstva MX3 in MX 

ženske.  
 

Sklep MX-03/07: 

Komisija za motokros predlaga, da priznanje za najboljšega organizatorja dirke pokalnega 

tekmovanja Slovenije v motokrosu za leto 2012 prejme društvo AMD Brežice. Priznanje se podeli v 

sklopu podelitve nagrad za pokalno tekmovanje. 

 

Sklep MX-03/08: 

Komisija za motokros predlaga strokovnemu svetu, da se priznanje za najboljšega organizatorja  

podeli na podlagi dirk državnega prvenstva ali pokalnega tekmovanja Slovenije, ne pa za 

mednarodne sistemske dirke. Organizatorjem slednjih tekmovanj naj se podeli priznanje za 

organizacijo dirke.  

 

Sklep MX-03/09: 

Komisija za motokros predlaga, da se podeli priznanje za fair play podeli Timu Gajserju, za potezo 

na dirki državnega prvenstva v Orehovi vasi.  

 

Sklep MX-03/10: 

Potrjen je bil predlog sprememb pravilnika za sezono 2013. Predlog sprememb se objavi na spletni 

strani, s pozivom, da društva, katerih vozniki so nastopali v državnem prvenstvu ali pokalnem 

tekmovanju v motokrosu v sezoni 2012, v roku 14 dni podajo svoja mnenja glede predlaganih 

sprememb.  

 


