
V slovenskem moto in

karting športu imamo

mnogo osebnih zgodb,
ki se pletejo in ustvarjajo

svojo podobo v ožjem ali

širšem krogu. Ni dano vsem
posegati po rezultatih in

uspehih Grand Prix

zmagovalcev, kot sta Matej

Žagar ali Tim Gajser! Več sto

velikih in majhnih dirkačev se
tako uči, razvija in dokazuje

pod okriljem AMZS na
različnih ljubiteljskih,

državnih in mednarodnih

dirkah. Nekateri delujejo pod
okriljem družinskih mini-

mladimi. Vrhunec večera je

bila razglasitev moto

športnika leta. Naslov je znova

pripadel Timu Gajserju,

čeprav je na MXGP lani

osvojil »le« 4. mesto.

Po težki poškodbi na
začetku leta 2018 in drugi
operaciji ob koncu leta je Tim

pripravljen na nove izzive v
letu 2019, tako kot Matej
Žagar in vsi drugi izzivalci in

prvaki.
Srečno, dekleta in fantje ...in

»gas«v2019! Veljko Jukič,
foto: Slavko Jalovec

ekip, drugi v različnih klubih
ali ekipah, le redkim se uspe

povzpeti do tovarniške ekipe
svetovnega formata. A vsak

trud, uspeh in naslov prvaka
je dragocen, saj je za njim

mnogo odrekanja, investicij,

časa in naporov. AMZS

poskrbi za priznanja

prvakom, drugi si morajo

svoje motive in nagrade

opredeliti po svoje.

Na vsakoletnem gala

srečanju AMZS v ljubljanski

festivalni dvorani so tako

razglasili prvake med dirkači,
organizatorji, veterani in

Tim znova
med zvezdami
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Priznanje za Predana

Drago Predan je bil

devetkrat prvak države v
motokrosu. Po upokojitvi je

deloval kot mentor mladim,

skrbel za pripravo njihovih
motorjev in razvoj. AMZS

mu je na gala proslavi

izrekla posebno priznanje

za življenjski prispevek

športu. (VJ foto SJ)

Priznanje AMZS Plrvaška

moto zveza HMSjenagala

proslavi AMZS izrekla javno

priznanje slovenski moto

organizaciji za vzorno

sodelovanje in prispevek k

razvoju športa. Priznanje je

izročil predsednik PIMS
Stjepan Peršin. (VJ. foto: SJ

Marques operiran Marc je

v minulem letu srečno

preživel mnogo zdrsov in

padcev, le tu in tam se je

grdo obtolkel.Tako je po

koncu sezone moral na

operacijo ramena, ki jo je

uspešno prestal. (VJ, foto:
Slavko Jalovec)
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