
 

 
 

Z A P I S N I K 
 
 

1. redne seje Komisije za karting, ki je bila sklicana na dan 11. 1. 2018 ob 13.00 uri v sejni sobi Avto-
moto zveze Slovenije. 
 
Prisotni člani: Roman Jernejc, Jaka Jakupovič, Alojz Melavc, Uroš Langerholc. 
 
Ostali prisotni: Jožef Žunkovič, Andreja Prel, Robert Kastelec, Mojca Škulj, Bernarda Hrovat 
 
Predsednik komisije Roman Jernejc je v pozdravnem nagovoru lepo pozdravil člane komisije in ostale 
prisotne. Komisije se je udeležil tudi predsednik AMZS Šport Jožef Žunkovič, ki je komisiji zaželel 
uspešno delo. Člane komisije je seznanil z novo potrjenim strateškim svetom za šport, ki bo področju 
šport nudil pomoč in podporo. 
Roman Jernejc je v nadaljevanju predlagal naslednji  
 
Dnevni red: 
 

1. Pregled predlogov za sezono 2018 
2. Pravilniki 2018  
3. Koledar dirk 2018 
4. Razno 

 
Predlagan dnevni red je bil soglasno potrjen. 

 
 

SKLEP KK-01/02 

a) Voznik lahko v tekoči sezoni tekmuje le v eni kategoriji. 

b) Potrdijo se spremembe pravilnika državnega in pokalnega prvenstva v kartingu za 

tekmovalno sezono 2018: 

- v 4. točki se doda rekreativno tekmovanje 
- točki 7.6 Parkirni prostor (paddock) se doda »V boxu je vžig motorja možen samo za 5 

sekund. Neupoštevanje le-tega se kaznuje s kaznijo 100 EUR.« 
- točka 11 se zaradi sprejetega sklepa 1, ustrezno spremeni 
- točki 12 se doda stavek »če to ni drugače določeno v tehničnem pravilniku« 
- točki 13 se doda »organizator ima pravico denarno kaznovati voznika, ki se ne udeleži 

brifinga«  (točka 26.) 
- točka 21.3 se spremeni: za dežne pnevmatike servisni park ne velja. Dolžnost vsakega 

tekmovalca je, da si sam priskrbi dežne pnevmatike. Možna je uporaba več setov dežnih 
pnevmatik. 

- točka 25.1 sistem točkovanja se spremeni: 

mesto točke mesto točke mesto točke 

1 36 6 26 11 21 

2 32 7 25 12 20 

3 30 8 24 13 19 

4 28 9 23 14 18 

5 27 10 22 15 17 

  
- 26.1. – se doda: - 100 EUR za vžig motorja daljši od 5 sek – v boxu ali predštartnem prostoru 
- 26.4. – v alineji kdor prejme tujo pomoč na stezi ali izven nje se doda »ne velja za Razred 1« 
- točki 27. se doda »V primeru, da se vozi dirka državnega prvenstva v sklopu drugega    

tekmovanja , se podeli priznanja prvo, drugo in tretje uvrščenemu vozniku skupnega seštevka 
točk glede na rang tekmovanja.« 



 

- točka 28 se spremeni: Komisija sprejema predloge za naslednjo sezono do konca meseca 
oktobra, vse spremembe za naslednjo sezono pa bodo objavljene do konca meseca 
decembra. 

 

 

SKLEP KK-01/03 

Potrdi se koledar državnega in pokalnega prvenstva v kartingu za sezono 2018. 

SKLEP KK-01/04 

Prošnja staršev voznika Marka Kastelica, da bi ostal v razredu Rotax Micro MAX, se zavrne. 

 
 
Seja je bila zaključena ob 15.45 uri. 
 
Zapisala: Bernarda Hrovat 
 
Pregledal in potrdil: Roman Jernejc, predsednik komisije za karting 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


