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KRITERIJI ZA DELITEV SREDSTEV – MOTOKROS 2017 
 
 

1. Osvojene točke na evropskem in/ali svetovnem prvenstvu 
 
Po zaključeni sezoni se sešteje točke, ki so jih vozniki z licenco, izdano pri AMZS, osvojili na dirkah 
evropskega in/ali svetovnega prvenstva. Izračun se dela ločeno za mladinske in ločeno za članske 
kategorije.  

- točke, osvojene na mladinskem svetovnem prvenstvu, ter na dirkah evropskega in svetovnega 
pokala narodov, se ne upoštevajo 

- točke voznikov, ki so nastopili samo na dirkah evropskega prvenstva, ki so bile organizirane v 
Sloveniji, se ne upoštevajo 

- točke, osvojene na dirkah conskega evropskega prvenstva  EMX 65/85 se pomnožijo s 
faktorjem 0,5 

- točke, osvojene na dirkah evropskega prvenstva EMX Open/125/250/300 se pomnožijo s 
faktorjem 1 

- točke, osvojene na finalni dirki mladinskega evropskega prvenstva EMX 65/85 se pomnožijo s 
faktorjem 2 

- točke, osvojene na dirkah svetovnega prvenstva MXGP/MX2 se pomnožijo s faktorjem 2 
- na podlagi seštevka točk se naredi izračun vrednosti ene točke (višina sredstev se deli s 

številom točk) in dobi se vrednost ene točke 
- osvojene točke posameznega voznika se pomnoži z vrednostjo ene točke 
- do izplačila so upravičeni samo vozniki, ki so poleg dirk EP/SP nastopili vsaj na polovici dirk 

državnega prvenstva v motokrosu 
- zneski nižji od 20 EUR se ne izplačajo. 

 
 

2. Povračilo prijavnine za nastop na evropskem in/ali svetovnem prvenstvu 
 
Prijavnina se bo krila po sledečih kriterijih: 

a.) Celotna prijavnina bo povrnjena voznikom, ki se bodo uvrstili med dobitnike točk in so obenem 
uvrščeni v prvo tretjino nastopajočih.   

b.) Polovica prijavnine bo povrnjena voznikom, ki se bodo uvrstili med dobitnike točk in bodo 
uvrščeni v drugo tretjino nastopajočih.  

c.) Voznikom, ki ne bodo osvojili točk in bodo uvrščeni v tretjo tretjino nastopajočih, ne pripada 
povračilo prijavnine.  

 
Dodatni pogoji, da je voznik upravičen do kritja prijavnine so: 
- da nastopi vsaj na polovici dirk državnega prvenstva Slovenije v panogi, v kateri nastopa.  
- da ima na svojem motorju in/ali tekmovalnem dresu na vidnem mestu logotip AMZS, širine 

najmanj 8 cm in temu ustrezne višine (dostaviti je potrebno fotografijo iz katere je razvidna 
uporaba logotipa) 

- da najkasneje mesec dni po nastopu na AMZS predloži kopijo računa o vplačani prijavnini, ki jo 
je izdal organizator ali promotor in vlogo za povračilo prijavnine (obrazec AMZS šport – 20) 

 


