
DODATEK ŠT. 2    IN SPREMEMBE  TEHNIČNEGA PRAVILNIKA RMC 2017 

DRŽAVNEGA PRVENSTVA AMZS IN POKALNEGA PRVENSTVA  SPORTSTIL V KARTINGU 2017 

 

 

1. 

Spremeni se poglavje: »MOTORJI« v Aneksu – Dodatku št. 1 Tehničnega pravilnika državnega 

prvenstva AMZS in pokalnega prvenstva SSC v kartingu 2017, tako da se po novem glasi: 

»V kategoriji Rotax Micro Max lahko posamezni voznik prijavi za dirko 1 okvir in 1 motor. 

V kategorijah Rotax Micro Max, Rotax Mini Max, Rotax Max JUNIOR, Rotax MAX in Rotax DD2 + 

Masters so po vsaki prireditvi motorji, skupaj z vso pripadajočo opremo (vključno z uplinjačem, 

elektroniko, baterijo), ki so jih na to posamezno prireditev prijavili vozniki, na voljo za odkup s strani 

preostalih tekmovalcev, ki so na isti prireditvi nastopali v istem razredu. 

Cena za nakup motorja v skladu s prejšnjim odstavkom (v nadaljevanju: »motor«) se določi kot 

vrednost novega motorja po ceniku pooblaščenega distributerja, povečano za 1.000 EUR. 

Če želi voznik uveljaviti pravico iz prvega odstavka te točke, mora pravilno izpolnjeno vlogo za nakup 

motorja oddati tehničnemu komisarju na dan prireditve in sicer najkasneje 10 minut pred 

razpustitvijo zaprtega parkirišča. Vlogi  za odkup motorja iz prejšnjega stavka mora biti priložena 

varščina v celotnem znesku kupnine. Pred razpustitvijo zaprtega parkirišča organizator obvesti 

voznika, katerega motor je predmet vloge za odkup, da je njegov motor predmet nakupa, voznik pa je 

dolžan motor nemudoma odstraniti s karta in ga izročiti organizatorju. Glavna šoba uplinjača ni 

predmet prodaje in jo lahko voznik odstrani. Dodatno lahko voznik tudi spremeni nastavitev igle 

uplinjača. Organizator izroči vozniku, ki je svoj motor prodal, akontacijo v višini 1.000 EUR, nov motor 

pa lahko tak voznik prevzame v servisnem centru uvoznika v tednu, ki sledi prireditvi. 

Če je za posamezni motor vlogo za odkup vložilo več voznikov, ima prednost nakupa voznik z 

najslabšo uvrstitvijo na zadevni prireditvi. 

Če voznik, katerega motor je predmet vloge za nakup, motorja ne želi prodati, je takšen voznik 

izključen iz prireditve in iz nadaljnjih tekmovanj v okviru prvenstva za dobo enega leta, zadevnega 

motorja pa se ne sme uporabljati v okviru prireditev SSC v roku enega leta.« 

 

2. 

V Tehničnem pravilniku državnega prvenstva AMZS in pokalnega prvenstva SSC v kartingu 2017 se v 

poglavju »Motorji« doda sledeče odstavke: 

»Ne glede na določbo 23. točke Pravilnika državnega in pokalnega prvenstva AMZS v kartingu za 

sezono 2017 (v nadaljevanju: »Pravilnik DP«) se v vseh razredih lahko vloži tudi protest na tehnično 

nepopolnost motorja glede delov, ki so pod plombo. V primeru tovrstnega protesta se uporabi 

pravila, določena v 23. točki Pravilnika DP razen, če ni v nadaljevanju določeno drugače.  

Taksa za protest na tehnično nepopolnost motorja glede delov, ki so pod plombo znaša 500 EUR. Če 

je motor, ki se ga pregleda neoporečen, pripada vozniku pregledanega motorja 250 EUR, 250 EUR pa 

predstavlja stroške organizatorja. V primeru, da pregledan motor ne izpolnjuje predpisanih tehničnih 



pogojev, se vlagatelju protesta vrne vplačana taksa, stroške pregleda motorja v višini 250 EUR pa se 

zaračuna vozniku, katerega motor ni v skladu z veljavnim tehničnim pravilnikom. Preglednik oziroma 

serviser ni dolžan vrniti motorja, dokler stroški pregleda zadevnega motorja niso plačani. 

V prejšnjem odstavku navedena taksa je veljavna izključno v primeru, da se motor, zoper katerega je 

bil vložen protest na tehnično nepopolnost motorja glede delov, ki so pod plombo, pregleduje v 

servisnih centrih SSC. Če se zahteva pregled pri proizvajalcu motorjev, se taksa določi na podlagi 

predračuna proizvajalca motorjev, ki se poveča za 250 EUR. 

Pri pregledu motorja, zoper katerega je vložen protest na tehnično nepopolnost motorja glede delov, 

ki so pod plombo, so lahko prisotni : 

 serviser motorja, 
 lastnik motorja, 
 tretja oseba na povabilo organizatorja. 

 
Tehnični komisar mora po vloženem protestu na tehnično nepopolnost motorja glede delov, ki so 
pod plombo, motor prevzeti v posebni škatli, jo zaplombirati v prisotnosti tekmovalca ter jo naslednji 
delovni dan dostaviti pregledniku.  

 
Če na prireditvi tehnični komisar zahteva pregled motorja, ki je plombiran, mora za odstranitev 
plombe dobiti dovoljenje organizatorja pokala SSC. Po pregledu motorja mora tehnični komisar dele 
motorja zapakirati v posebno škatlo in jo zaplombirano dostaviti serviserju, ki ga izbere lastnik 
motorja. 

  
Osebe, ki so pooblaščene za plombiranje in odstranitev plomb motorjev: 

- Stojšić Nenad,  
- Momčilović Mladen,  
- Marko Pavić,  
- Roman Jernejc« 

 
 
 
 
 
Ljubljana, 16.5.2017 
 

 

 


