
 

 
 
 
 

SKLEPI  

št. KK-19/20062017 

 

Sklepi 19. seje komisije za karting pri AMZS Šport, ki je potekala dne 20. 6. 2017 z začetkom ob 13. 
uri v sejni sobi AMZS, Dunajska 128, Ljubljana.  
 
Člani komisije z glasovalno pravico 
Predsednik komisije: Roman Jernejc 
Člani: Alojz Melavc, Uroš Langerholc, Jaka Jakupovič 
 
Ostali prisotni  
France Kmetič, generalni sekretar AMZS, Domen Jerančič, Andreja Prel. 
 
Zapisnikar 
Bernarda Hrovat 
 
Dnevni red: 

1. Izvedba državnega prvenstva v kartingu 
2. Organizacija karting dirke 2.7. na Vranskem 
3. Razno 

 
 

SKLEP KK-19/01 

Predlagan aneks – dodatek št. 1 Tehničnega pravilnika državnega prvenstva in pokalnega prvenstva 
SSC v kartingu 2017, ki govori o prodaji motorjev po tekmovanju v kategorijah Rotax Micro Max, 
Rotax Mini Max, Rotax Max Junior, Rotax Max in Rotax DD2, se ne doda k pravilniku za državno 
prvenstvo. Aneks se doda k pravilniku za pokalno prvenstvo in velja samo za pokalno prvenstvo 
Sportstil. 

 
 

SKLEP KK-19/02a 

V primeru prijave nešportnega obnašanja tekmovalca oziroma zakonitega zastopnika na dirki 2. 7. 
2017 na Vranskem s strani delegata AMZS, se tekmovalcu avtomatično prepove nastop na naslednji 
dirki državnega prvenstva. 

 
 

SKLEP KK-19/02b 

Potrdi se, da se v nadaljevanju sezone 2017 za državno prvenstvo prepove nastop z motorjema št. 

8622775 in  8399783 zaradi neupoštevanja pravil. 

 
 

SKLEP KK-19/02c 

Za končno uvrstitev točkovanja v državnem in pokalnem prvenstvu v razredu R4 Rotax junior se 
upoštevajo vsi rezultati razen ene prireditve. To pomeni, da se odbije najslabša uvrstitev na prireditvi 
(obe vožnji) oziroma nenastopanje na prireditvi. 

 
 

SKLEP KK-19/03a 

V kvalifikacijah se vsak premik sprednjega spojlerja kaznuje z izključitvijo iz merjenja časa. V primeru 
nejasnih situacij se upošteva CIK FIA mednarodni pravilnik.  

 



 

 
 
 
 

SKLEP KK-19/03b 

Izvajalec karting šole za podmladek v sezoni 2017 je AKK Sportstil.  

 
 

SKLEP KK-19/03c 

Po zadnji dirki državnega prvenstva v kartingu za leto 2017, se skliče sestanek, na katerega se ob 
članih karting komisije povabijo predstavniki vseh društev, ki se ukvarjajo s kartingom. Tema 
pogovora: slovenski karting v prihodnjih letih. Za sklic sestanka je zadolžena Andreja Prel. 

 
 
 
Seja je bila zaključena ob 14.30 uri. 
 
Zapisala: Bernarda Hrovat 
 
Pregledal in potrdil: Roman Jernejc, predsednik komisije za karting 


