
Motošport in 
karting 2018



Vodstvo aMZS šport  
v letu 2018

komisija za cestno hitrostni 
motociklizem
ERIK LOGAR
JANEZ PROSENIK
MARINO ŠTOK
JERNEJ ŽAJDELA
TADEJ CIJAN

komisija za karting
ROMAN JERNEJC
JAKA JAKUPOVIČ
UROŠ LANGERHOLC
ALOJZ MELAVC

komisija za motokros
HERMAN JAKOLIČ ml.
ANDREJ RUS
SAŠO KRAGELJ
IVAN PLOHL
ALEŠ ZAJEC
MATEJ ŠTEH

komisija za speedway
IGOR KOLENKO
GREGOR ARNŠEK
TOMAŽ POŽRL

komisija za starodobni 
motociklizem
SLAVKO ŠAUER
JOŽEF CERAR
GREGA SICHERL

komisija za cross country
BOJAN GEISER

komisija za trial
SEVERIN SAJEVEC

tehnična komisija
ALJOŠA BRDNIK
IZAK ŠANTEJ
MIRKO ŽOHAR
MARINO ŠTOK
ANTON RAVBAR

komisija za okoljevarstvo
PETER TOMAŽIČ

ERIK LOGAR
podpredsednik Strokovnega sveta 
(od junija 2018) in predsednik 
komisije za cestno hitrostni 
motociklizem in supermoto

JOŽEF ŽUNKOVIČ
predsednik Strokovnega sveta (do 
junija 2018)

ROMAN JERNEJC
predsednik komisije za karting

HERMAN JAKOLIČ ml.
predsednik komisije za motokros 
in član motokros komisije pri FiM 
Evropa

IGOR KOLENKO
predsednik komisije za speedway

panožne komisije aMZS šport

Strokovni svet aMZS šport
SLAVKO ŠAUER
predsednik komisije za starodobni 
motociklizem

SEVERIN SAJEVEC
član trial komisije

ALJOŠA BRDNIK
predsednik tehnične komisije

PETER TOMAŽIČ
član komisije za okoljevarstvo 

ANDREJA PREL
vodja področja avto-moto šport

NUŠKA JERMAN
disciplinska sodnica

Člana strokovnega sveta 
brez glasovalne pravice

GREGOR ARNŠEK
član speedway komisije pri FiM 
Evropa

IZAK ŠANTEJ
član tehnične komisije pri FiM 

Uspehi 
poplačali trud

Anton Breznik
predsednik avto-moto zveze Slovenije

Za nami je zelo uspešna sezona v motošportu in kartingu. 
Društva in klubi so organizirali 45 dirk, ki so štele za 
državno in pokalno prvenstvo ter dve mednarodni dirki: eno 
za evropsko, drugo za svetovno prvenstvo. Med dosežki 
250 voznikov, ki so letos tekmovali z licenco aMZS, na 
mednarodni ravni najbolj izstopajo uvrstitve na zmagovalni 
oder Tima Gajserja in Mateja Žagarja ter njun rezultat 
v razvrstitvi svetovnega prvenstva: tim je motokrosu v 
razredu MXgp dosegel skupno četrto mesto, Matej pa 
je bil v speedwayu deseti. Je pa ta sezona še enkrat več 
pokazala, kakšna loterija je pravzaprav šport. Vložki so 
visoki, pričakovanja velika … ne le navijačev, tudi športnikov 
samih – ti so do sebe najbolj zahtevni. potem pa nesrečen 
padec, poškodba … Lahko se sprašujemo, kaj bi bilo, če 
se tim spomladi ne bi poškodoval, kaj bi Mateju prinesla 
dirka v krškem … a vse to je danes brez pomena in je, kot 
so marsikdaj upravičeno kritični športniki, »pametovanje iz 
udobnega naslonjača«. Biti med elito v tako konkurenčnem 
športu, kot so panoge motošporta, je uspeh sam po sebi. 
Biti najboljši pa je dosežek, za katerega si zaradi izjemnih 
rezultatov, ki smo jim bili in smo jim še vedno priča, 
sploh drznemo upati, da se bodo ponovili. kar ob tem 
velja opomniti je sledeče. Naši športniki nas veliko bolj 
potrebujejo, kadar jim ne gre vse po načrtih. Takrat jim 
moramo pomagati, jih opogumiti z vedro mislijo, stiskati 
pesti zanje, da bodo premagali ovire … ko si enkrat na 
vrhu, si tako ali tako že presegel samega sebe in veš, 
da te ničesar na svetu ne more ustaviti, da ne bi posegel 
po lovorikah. takrat je stisk roke vreden veliko manj, kot 
iskrena podpora na poti, ki bo šele prinesla uresničitev 
zastavljenih ciljev. 

Med uspehi te sezone je treba izpostaviti, da sta poleg 
gajserja točke za svetovno prvenstvo v motokrosu osvojila 
Klemen Gerčar v razredu MXgp in Jan Pancar v MX2. Med 
posamezniki je zelo dober rezultat dosegel Janez Remše, 
ki je bil na svetovnem prvenstvu CHD prikoličarji šesti. 
aMZS  je imel predstavnika na Cik Fia academy trophy, 
kjer je nastopil Mark Škulj, in na evropskem prvenstvu 
v kartingu, kjer je naše barve zastopal Martin Mihič. 
temu je treba dodati peto mesto mladinske motokros 
reprezentance na ekipnem evropskem prvenstvu in deveto 
mesto članske speedway reprezentance na ekipnem 
svetovnem prvenstvu. 

izkazali so se prireditelji dirk, pri čemer še zlasti izstopa 
izvedba dirke za svetovno prvenstvo v speedwayu za 
Vn Slovenije, ki jo je že trinajstič organiziralo aMD krško. 
O tem, kako odlični organizatorji so Krčani, je najbolj 
zgovorno dejstvo, da bomo najboljše speedwayiste na 
svetu na Stadionu Matije Gubca videli tudi v prihodnjem 
letu, in sicer 1. junija 2019. Z organizacijo dirke 
evropskega prvenstva v motokrosu (65/85/open) pa so spet 
navdušili v aMD Brežice.

ob že izpostavljenih uspehih kartinga na tekmovalnem 
področju se lahko pohvalimo še z novim kartodromom. Z 
odprtjem AMZS centra kartinga in moto športa v Slovenji 
vasi je AMZS v sodelovanju z AMD Ptuj zagotovil 
sodobno in z vidika varnosti ustrezno infrastrukturo. 

ta bo pripomogla k večanju zanimanja za karting tako 
med športniki kot rekreativnimi vozniki, zato upamo, da 
bodo rezultati naših voznikov v tej panogi v prihodnjih 
letih še odmevnejši. Za to je še kako pomembna tudi skrb 
za podmladek, in to v vseh panogah. število voznikov v 
najmlajših kategorijah je še vedno v porastu, k čemur so 
pomembno prispevali uspehi naših najboljših voznikov. 
Zlasti se je povečalo število tekmovalcev v motokrosu 
in minimotu, narašča zanimanje za trial. Vse več je otrok, 
ki prihajajo v motošportne šole, ki jih organizirajo naša 
društva in trenerji. Zgodba o uspehu so motošportni dnevi 
za mlade, ki se želijo spoznati z motošportom ali kartingom, 
v aMZS Centru varne vožnje na Vranskem. in pa naša 
predstavitev na olimpijskem festivalu, na katerem imajo 
otroci in mladi priložnost spoznati različne športne panoge, 
pri čemer je bila aMZS točka letos znova med najbolje 
obiskanimi.

Vsem športnikom in ekipam, ki ste pripomogle k tem 
rezultatom, organizatorjem dirk, šol, aktivnosti za 
podmladek, partnerjem, pokroviteljem in vsem drugim, 
ki ste s svojim delom in prispevkom omogočili izvedbo 
sezone, iskreno čestitam in se vam ob tej priložnosti 
zahvaljujem za vso podporo in promocijo motošporta 
in kartinga ter AMZS. Posebna zahvala pa našim 
motošportnim legendam, vsem tistim, ki ste tlakovali pot, 
da lahko danes žanjemo uspehe. 

po najboljših močeh si bomo prizadevali, da bomo 
slovenskemu motošportu in kartingu še naprej zagotavljali 
ustrezno podporo, za kar je pomembno tudi zastopanje 
interesov slovenskega motošporta in kartinga ter voznikov 
z licenco aMZS v mednarodnih in domačih športnih 
organizacijah. ponosni smo, da je avto-moto zveza 
Slovenije že vrsto let aktivna članica olimpijskega komiteja 
Slovenije in s tem del slovenskega olimpijskega gibanja. 
to sodelovanje priča, da je slovenski šport marsikdaj 
korak pred drugimi – mednarodna avtomobilistična zveza 
Fia in Mednarodni olimpijski komite sta se namreč začela 
aktivneje povezovati šele na letošnjih mladinskih olimpijskih 
igrah v Buenos airesu.

S podelitvijo priznanj najboljšim in najbolj zaslužnim za 
uspehe zaokrožujemo leto 2018. pri tem pa so naše misli 
že usmerjene v naslednjo sezono. Upamo, da bo naše 
delo obrodilo še več sadov. V ta namen zavzeto iščemo 
možnosti, kako privabiti še več mladih in kako poskrbeti 
za njihov razvoj, radi bi zagotovili še večjo množičnost na 
tekmovanjih, jih naredili bolj atraktivne in seveda še naprej 
zagotavljali možnosti za uspešno nastopanje najboljših 
voznikov na mednarodni ravni. prepričan sem, da bomo z 
aktivnim prispevkom vseh, ki se tako ali drugače ukvarjamo 
z motošportom in kartingom, uspešni pri teh prizadevanjih.



Motošportnik 
leta 2018

posebna priznanja

poSEBno priZnanJE

TIM GAJSER
(Motocross-Ski gajser team)  
4. mesto v svetovnem prvenstvu 
MXGP v motokrosu

kriStaLna ČELaDa

DRAGO PREDAN
za prispevek in dolgoletno delo v 
motokrosu

LUKA MILEC 
(aMD Vurberk)
za peti naslov državnega prvaka, 
motokros

TIM GAJSER 
(Motocross-Ski gajser team)
za deseti naslov državnega prvaka, 
motokros



reprezentanci 2018

CEStno HitroStni MotoCikLiZEM

Speedway, svetovni 
pokal narodov, 9. 
mesto (teterow, 
nemčija)
Člani reprezentance:
NICK ŠKORJA
MATEJ ŽAGAR
MATIC IVAČIČ
Selektor: 
FRANCI KALIN 

Motokros, evropski 
pokal narodov, 5. 
mesto (gdansk, 
poljska)
Člani reprezentance:
JAKA OSEK
GAL HAUPTMAN 
MAKS MAUSSER
JAN PANCAR
Selektor: 
IGOR PANCAR

rezultati državnega 
prvenstva po panogah

Minimoto Open 
1. JANI MEDOŠ (aMD orjaki) 240 točk
2. JAN POROPAT 

(Minimoto klub obala racing) 152 točk
3. MATIJA KAVČIČ (Društvo gaS Vrtejba) 140 točk

Minimoto Otroci 1 
1. TIAN KRŠEVAN (Društvo gaS Vrtejba) 235 točk
2. MATIJA KODARIN (Društvo gaS Vrtejba) 171 točk
3. LUKA LENKO (aMD kranj) 126 točk

Minimoto Otroci 2 
1. ETIEN KANTAR BOŽIČ 

(Društvo gaS Vrtejba) 250 točk
2. TADEJ MAVER GUŠTIN 

(Društvo gaS Vrtejba) 196 točk
3. MAŠA KRMELJ (aMD orjaki) 100 točk

Skuter 70 
1. NEJC KOGOVŠEK (aMD orjaki) 186 točk
2. TOMAŽ AHČIN (aMD orjaki) 125 točk
3. MARTIN MIHAEL (irace racing team) 107 točk

Prvenstvo društev: 
1. DRUŠTVO GAS VRTEJBA 661 točk
2. AMD ORJAKI 573 točk
3. AMD KRANJ 256 točk



GP moški
1. SEVERIN SAJEVEC (aMD Lukovica) 100 točk
2. ALEX VENCL (Hrvaška) 49 točk
3. LAN ZORMAN (aMD Lukovica) 17 točk

triaL

Expert A
1. MIHA ŠPINDLER (aMD radovljica) 94 točk
2. TONI MULEC (Mk Slovenj gradec) 91 točk
3. ROK RUS (Mk Fire group) 74 točk

CroSS CoUntrY

Mladinci
1. ALI AL HIASAT (Mk Slovenj gradec) 97 točk
2. JAKA ZAVRŠAN (aMD trebnje) 91 točk
3. LUKA KUTNAR (Mk Fire group) 25 točk

Rotax Mini Max
1. DIMITRIJ MLAKAR (aMD Hajdina) 407 točk
2. MAI SADAR (aMD šlander Celje) 399 točk
3. MITJA MIKLAUŽIČ (aMD Hajdina) 360 točk

Rotax Max Junior
1. NIK ŠTEFANČIČ (aMD šlander Celje) 422 točk
2. MATIC KOLMANIČ (aMD ptuj) 330 točk
3. MARK ŠKULJ (aMD Moste) 36 točk

Rotax Max
1. ANŽE DOVJAK (aMD šlander Celje) 398 točk
2. KATJA PIVK (aMD šlander Celje) 393 točk
3. MARK MRAMOR (aMD šlander Celje) 387 točk

Rotax DD2
1. PRIMOŽ MATELIČ (aMD Hajdina) 424 točk
2. KLEMEN JUG (aMD šlander Celje) 378 točk
3. SEBASTJAN BERGANT (akk Sportstil) 356 točk

Rotax Micro Max
1. ALEKSANDAR BOGUNOVIć (aMD ptuj) 393 točk
2. NIK ŠČULAC (aMD ptuj) 380 točk
3. TAI ŠILER (aMD Moste) 353 točk

karting

KZ2
1. KARIM GREBLO (aMD ptuj) 275 točk
2. ANDRAŽ STRITAR (aMD Moste) 258 točk
3. JAN TERNJAK-HARC 

(klub F1 Mini racing team) 163 točk

Prvenstvo društev
1. AMD ŠLANDER CELJE 1932 točk
2. AMD PTUJ 1651 točk
3. AMD HAJDINA 904 točk



Mladinci
1. NICK ŠKORJA (aMtk Ljubljana) 36 točk
2. JAN PINTAR (aMtk Ljubljana) 12 točk
3. JERNEJ HRIBERŠEK (aMD krško) 4 točke

Člani
1. MATEJ ŽAGAR (aMtk Ljubljana) 54 točk
2. MATIC IVAČIČ (aMD krško) 41 točk
3. NICK ŠKORJA (aMtk Ljubljana) 36 točk

SpEEDWaY

Prvenstvo društev
1. AMTK Ljubljana 102 točk
2. AMD Krško 60 točk

MX open
1. TIM GAJSER 

(Motocross-Ski gajser team) 250 točk
2. KLEMEN GERČAR (aMD Brežice) 218 točk
3. ALJOŠA MOLNAR (trk tajfun-šport) 182 točk

MX Veterani 40
1. BORUT KOŠČAK (aMD šentvid pri Stični) 207 točk
2. SAŠO KRAGELJ 

(šD MX akademija Sašo kragelj) 200 točk
3. IGOR PANCAR (aMD šentvid pri Stični) 198 točk

MX Veterani 50
1. BOGOMIR GAJSER 

(Motocross-Ski gajser team) 250 točk
2. ALOJZIJ FORTUNA (Mk team Fortuna) 194 točk
3. GORAZD VIDIC 

(Motocross-Ski gajser team) 172 točk

Prvenstvo društev
1. AMD ŠENTVID PRI STIČNI 1095 točk
2. MOTOCROSS-SKI GAJSER TEAM 778 točk
3. TRK TAJFUN-ŠPORT 673 točk

MX 125
1. MAKS MAUSSER 

(Motocross-Ski gajser team) 225 točk
2. MATEVŽ ROBEK (Moto klub Fire group) 203 točk
3. GAL HAUPTMAN (aMD šentvid pri Stični) 193 točk

MX2
1. LUKA MILEC (aMD Vurberk) 229 točk
2. JAN PANCAR (aMD šentvid pri Stični) 224 točk
3. MIRAN KOVAČIČ (aMD trebnje) 164 točk

PP MX 50
1. VAL SLAVEC (šD apJ Moto šport klub) 244 točk
2. JAN JAKOB (Motocross-Ski gajser team) 179 točk
3. LUKA JURIČ (aMD Slovenske konjice) 178 točk

MotokroS

MX 65
1. JAKA PEKLAJ (aMD šentvid pri Stični) 200 točk
2. TINE NOVAK (aMD radovljica) 159 točk
3. LUKAS OSEK (trk tajfun-šport) 150 točk

MX 85
1. NOEL ZANOCZ (Madžarska) 197 točk 
2. ANEJ ILIČ (aMD štefan kovač) 159 točk
3. DAVID PETANJEK (Hrvaška) 140 točk



Akrapovič d.d.
Malo Hudo 8a, 1295 Ivančna Gorica, Slovenija, www.akrapovic.com  

 
   Tri v vrsto!

Jaka Peklaj je s tretjim zaporednim naslovom mladinskega državnega 

prvaka v motokrosu dokazal, da dovršenost in vztrajnost vodita do 

zmage. Ponosni smo, da ga lahko podpiramo na njegovi poti.

rezultati pokalnega 
prvenstva po panogah

MotokroS

MXP 2
1. MIRAN KOVAČIČ (aMD trebnje) 120 točk
2. JAKA ZAVRŠAN (aMD trebnje) 106 točk
3. MAKS MAUSSER 

(Motocross-Ski gajser team) 100 točk

MXP open
1. ŽAN ŽALER (aMD Slovenske konjice) 124 točk
2. ROK VIRANT (aMD šentvid pri Stični) 112 točk
3. THEO URBAS (aMD Slovenske konjice) 91 točk

karting

Rotax Micro Max
1. LEON ZELENKO (Hrvaška) 422 točk
2. ALEKSANDAR BOGUNOVIć (aMD ptuj) 349 točk
3. NIK ŠČULAC (aMD ptuj) 307 točk

Rotax Mini Max
1. MAI SADAR (aMD šlander Celje) 405 točk
2. DIMITRIJ MLAKAR (aMD Hajdina) 394 točk
3. NAL KRAŠEVEC (akk Sportstil) 319 točk

Rotax Max Junior
1. JAN POKOS (Hrvaška) 438 točk
2. FILIP JENIć (Srbija) 357 točk
3. NIK ŠTEFANČIČ (aMD šlander Celje) 356 točk

Rotax Max
1. ANŽE DOVJAK (aMD šlander Celje) 386 točk
2. MARK MRAMOR (aMD šlander Celje) 380 točk
3. JOVAN PAVIćEVIć (Črna gora) 374 točk

Rotax DD2
1. PRIMOŽ MATELIČ (aMD Hajdina) 432 točk
2. DORJAN ČARGONJA (Hrvaška) 369 točk
3. KLEMEN JUG (aMD šlander Celje) 338 točk

Rotax DD2 Masters
1. PRIMOŽ MATELIČ (aMD Hajdina) 439 točk
2. SEBASTJAN BERGANT (akk Sportstil) 376 točk
3. IVO MATIć (Hrvaška) 366 točk

Rotax DD2 Open
1. SEBASTJAN BERGANT (akk Sportstil) 424 točk
2. IVO MATIć (Hrvaška) 407 točk
3. NIKOLA CAREVIć (Hrvaška) 242 točk

KZ2
1. KARIM GREBLO (aMD ptuj) 318 točk
2. ANDRAŽ STRITAR (aMD Moste) 225 točki
3. DAMIJAN SEKULIć (Hrvaška) 142 točk



posebna priznanja

priZnanJa Za 
naJBoLJšEga VoZnika 
poSaMEZnE panogE V 
LEtU 2018

TIM GAJSER, 
motokros

JANEZ REMŠE, 
cestno hitrostni motociklizem

MATEJ ŽAGAR, 
speedway

PRIMOŽ MATELIČ, 
karting

MIHA ŠPINDLER, 
cross country

SEVERIN SAJEVEC, 
trial

priZnanJa Za 
naJBoLJšEga 
organiZatorJa Dirk V 
SLoVEniJi V LEtU 2018

Motokros – AMD ŠENTVID PRI STIČNI
CHD – AMD LUKOVICA
Speedway – AMD KRŠKO
karting – AMD PTUJ
trial – AMD LUKOVICA

priZnanJi Za 
organiZatorJa 
MEDnaroDniH SiStEMSkiH 
Dirk V LEtU 2018

AMD KRŠKO, 
za organizacijo dirke svetovnega prvenstva 
Speedway grand prix

AMD BREŽICE,
za organizacijo dirke evropskega prvenstva 
EMX 65, EMX 85 in EMX open v motokrosu

poSEBna priZnanJa Za MEDnaroDnE 
DoSEžkE V LEtU 2018

JANEZ REMŠE
6. mesto, svetovno prvenstvo cestno hitrostni 
motociklizem, prikoličarji

LEONARD MESOJEDEC
5. mesto, evropsko prvenstvo cestno hitrostni 
motociklizem, gorske dirke

MATEJ ŽAGAR
10. mesto, svetovno prvenstvo v speedwayu, 
Speedway grand prix

NICK ŠKORJA 
12. mesto, mladinsko svetovno prvenstvo v 
speedwayu, U21

TIM GAJSER 
4. mesto, svetovno prvenstvo v motokrosu, MXgp

LUKA MILEC
10. mesto, evropsko prvenstvo v motokrosu, EMX 
open

BORUT KOŠČAK 
9. mesto, svetovni pokal za veterane

BOGOMIR GAJSER 
10. mesto, svetovni pokal za veterane



PRIMOŽ MATELIČ  
1. mesto srednjeevropska cona v kartingu, rotax DD2

KLEMEN JUG 
3. mesto srednjeevropska cona v kartingu, rotax DD2

SEBASTJAN BERGANT  
2. mesto srednjeevropska cona v kartingu, rotax DD2 
Masters

MARK MRAMOR  
1. mesto srednjeevropska cona v kartingu, rotax Max 
Senior

MAI SADAR 
1. mesto srednjeevropska cona v kartingu, rotax Mini 
Max

DIMITRIJ MLAKAR 
2. mesto srednjeevropska cona v kartingu, rotax Mini 
Max

TAJ KOVAČIČ
3. mesto srednjeevropska cona v kartingu, rotax Mini 
Max

NIK ŠTEFANČIČ 
3. mesto srednjeevropska cona v karting, rotax Max 
Junior

ANŽE DOVJAK 
2. mesto srednjeevropska cona v kartingu, rotax Max 
Senior

9. mesto ekipno svetovno prvenstvo v speedwayu – pokal narodov (reprezentanca)



5. mesto ekipno evropsko prvenstvo v motokrosu – evropski pokal narodov (reprezentanca)



A I
T

Avto-moto društvo
365/24/7

Čarovnik za izbiro 
članske kategorije
Učinkovita pomoč pri 
izbiri članske kategorije, 
ki vam najbolj ustreza.

Spletno plaČilo 
članstva
Omogoča takojšnjo 
zaključitev postopka.

KLIK DO 
Sklenitve ali 
poDalJŠanJa 

aMZS  
ČlanStva

odklikajte na aMZS.Si

Ker v mojem življenju 
šteje čas, cenim, če 
ga lahko prihranim. 
Zato sem sklenil  
AMZS članstvo prek 
spleta – hitro in 
enostavno. 

Matej Žagar,
najboljši slovenski speedwayist


