EURÓPSKE REGIONÁLNE MAJSTROVSTVÁ ALPE ADRIA ENDURO
VŠEOBECNÉ PREDPISY 2015
Art.1

Alpe Adria Motorcyklová únia (ďalej len AAMU) organizuje v roku 2015 regionálne majstrovstvá Alpe Adria v
endure jednotlivcov, tak aj majstrovstvá Alpe Adrie Enduro národných tímov.
Art. 2

Pre účasť na týchto podujatiach musí byť jazdec držiteľom licencie v krajine, ktorá je členskou krajinou AAMU,
spolu so štartovacím povolením, vydaným federáciou ku ktorej jazdec patrí. Podujatia sa uskutočnia podľa
Všeobecných pravidiel a FIM Európy alebo FIM pravidiel.
Art. 3

Kalendár: viď príloha
Art. 4

Vypísané triedy:
- E1 (do 125 ccm 2 T + 250 ccm 4 T)
- E 2 (od 175 cc 2 T do 250 ccm 2 T + od 280 cc do 450 ccm 4 T)
- E 3 (od 290 cc do 500 ccm 2 T + od 475 cc do 650 ccm 4 T)
- Junior - pre jazdcov do 23 rokov rokov (alebo kto dosiahne 23 rokov v ročníku súťaže)
- Veterán - pre jazdcov nad 40 rokov (40 rokov veku 1. 1. daného roka)
Art. 5

Pre konečnú klasifikáciu jednotlivcov sa budú brať do úvahy body z 5 kôl z oficiálneho kalendára.
Art. 6

Pre triedu Veterán, ZU objasnia prípadné iné postupy.
Pre všetky triedy platí pre číselné tabuľky žltá farba s čiernymi číslami.
Časový limit na dojazd je stanovený na 60 minút, viac ako to bude vyznačené na časovej karte jazdca.
Art. 7

Sú povolené len bežne v predaji dostupné pneumatiky. Pneumatiky musia byť v katalógoch predajcov
pneumatík, ktoré sú dostupné širokej verejnosti. Obe pneumatiky, predná a zadná, musia mať značku "E" a /
alebo DOT (Americké ministerstvo dopravy), schválenie a číslo DOT, musí byť čitateľné vyznačené na bokoch
pneumatík. Na zadnej pneumatiky drážka max. 13 mm.
Sú povolené len pneumatiky s FIM ENDURO nápisom (na zadnej hĺbka max.13 mm).
Pozri Technické predpisy FIM Enduro art.01.51.
Art. 8

Podujatie majstrovstiev Alpe Adria enduro môže prebiehať spoločne s inými podujatiami, ale s oddelenou
klasifikáciou. Ak sa podujatie AA uskutoční spoločne s národným alebo regionálnym podujatím, aj národné /
regionálne preteky musia dodržiavať pravidlá Enduro, najmä motocyklov, pneumatiky, atď.
Art. 9

Podujatie AAMU enduro sa uskutočnií v jeden alebo v dva dni.
Art. 10

Administratívna prebierka/kontrola jazdcov sa bude konať v piatok, v sobotu a i v nedeľu.

Art. 11

V každom kole sa musia uskutočniť aspoň 2 špeciálne testy: jeden cross test (CT) a jeden enduro teste (ET).
Dĺžka podujatia (2 dňového) by nemala byť menej ako 250 km, špeciálne skúšky na dva dni súťaže minimálne 30
minút.
Dĺžka preteku by mala byť minim. 125 km / deň, alebo 250 km / 2 dni.
Špeciálne testy by mali byť minimálne 15 min. / deň, alebo 30 min. / 2 dni.
Art. 12

Organizátor musí zabezpečiť celkové výsledky tried (spolu E1, E2, E3 a junior) - pre celkového jednotlivého víťaza
Alpe Adria a pre Alpe Adria majstrovstvá národných tímov.
JURY prezident musí zaslať prezidentovi Alpe Adria Enduro komisie klasifikácie po triedach a to po každom
súťažnom dni zvlášť.
Art. 13

Prihláška na podujatie musí byť zaslaná organizátorovi 7 dní pred každým podujatím e-mailom alebo faxom.
Art. 14

Poradie štartu: Jazdci z top 15-ky z každej triedy z predchádzajúceho súťažného ročníka, budú štartovať na
prvom podujatí (1. a 2. deň) a to podľa jednotlivých tried (E1, E2, E3, Junior a veterán). Ďalšie podujatia sa bude
štartovať podľa priebežného poradia Alpe Adria majstrovstiev (rovnako 1. deň ako aj 2. deň).
V prvý deň pred poslednou časovou kontrolou so servisom bude časová kontrola “Pre-Finish”, ktorá bude
označená tak isto ako časové kontroly bez servisu a nebude tu povolená žiadna asistencia. Jazdci budú mať 15
minút, aby sa dostali z tejto časovej kontroly do poslednej časovej kontroly (Parc Fermé).
Art. 15

Štartovné pre jazdcov AAMU enduro majstrovstiev je maximum 90,00 EURO (alebo zodpovedajúca hodnota
v inej mene podľa denného kurzu).
Organizátor odvedie 5 eur za každého jazdca, ktorý bude štartovať na príslušnom podujatí Alpe-Adria, na AA
sekretariát pre administratívne náklady.
Štartovné môže organizátor vyberať pri administratívnej prebierke alebo prostredníctvom bankového účtu
uvedeného v ZU.
Art. 16

ZU v anglickom jazyku musia byť zaslané na sekretariát AAMU ku kontrole najneskôr 45 dní pred uskutočnením
príslušného podujatia. Po schválení, musia byť tieto ZU zaslané na všetky členské federácie AAMU.
Art. 17

Za každý súťažný deň budú prvým 20-tim jazdcov pripísané body podľa ďalej uvedenej stupnice.
Miesto: 1. až 20.
Body: 25, 22, 20, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
Art. 18

AA majstrovstvá enduro národných tímov
Bodovanie:
Z celkového poradia (každý deň) sa berú výsledky najlepších 3 jazdcov z každého tímu, bez rozdielu triedy
a najlepší veterán.
Klasifikácia sa získa sčítaním bodov najlepších 3 jazdcov z každej krajiny podľa ich postavenia vo výsledkoch (prvý
dostane 1 bod, druhý 2 body, tretí 3body a tak ďalej), ktorí odjazdili predpísaný počet kôl uvedených v ZU.
Národný tím s menej ako tromi jazdcami dostane 250 trestných bodov za deň za každého chýbajúceho jazdca.

Národný tím s najnižším počtom získa 25 bodov za deň, druhý tím 22 bodov a tak ďalej. Víťaz, Alpe Adria
národný tím 2015, je tím z najvyšším počtom bodov. V prípade nerozhodnosti, tím s väčším počtom víťazstiev
bude prvý a tak ďalej. Ak nerozhodnosť stále pretrváva, víťazom sa stane tím s najvyšším skóre v posledný deň.
Do úvahy sa budú brať výsledky všetkých podujatí.
Art. 19

Organizátor podujatia zabezpečuje ceny:
- minimálne prvým 3 jazdcom v každej triede
- víťazovi v absolútnom poradí - 1.miesto ( z tried E1, E2, E3 a junior).
Dekorovaní jazdci musia byť prítomní na vyhlásení. Vyhlásenie víťazov sa musí uskutočniť najneskôr do 90 minút
po dojazde posledného jazdca preteku. Penalizácia za neprítomnosť na vyhlásení je 100 € a táto prináleží
organizátorovi, ak sa jazdec neospravedlní.
Ceny pre najlepšie národné tímy (1., 2. a 3.) budú odovzdané len na konci roka.
Art. 20

Je povinné používanie environmentálnej podložky (veľkosť 200 x 100 cm), alebo iných účinných prostriedkov na
ochranu životného prostredia tam, kde je organizátorom vyhradený pracovný priestor na vykonávanie servisu
motocyklov.
Art. 21

Alpe Adria Enduro komisia deleguje na každé podujatie AA majstrovstiev enduro prezidenta JURY , ktorý musí
byť držiteľom aspoň platnej FMN licencie pre enduro. Prezident Jury musí poslať správu predsedovi Alpe Adria
Enduro komisie. Cestovné (€ / km pozri pravidlá FIM Europe), ubytovanie (1 dvojlôžková izba), stravovanie sú
hradené organizátorom od piatku do nedele.
V piatok kontroluje a schvaľuje celú trať, najmä ET a CT.
Art. 22

Pre problematiku, ktorá nie je riešená v týchto predpisoch, platia ustanovenia pravidiel FIM Európy a FIM.

Zasadnutie endure komisie AAMU, Ljubjana 29. November 2014.

Príloha 1
Kalendár 2015 :

Kaposvár/H

09-10.05.

Buzet/HR

30-31.05.

Kresevo/BIH

13-14.06.

Bér/H

20-21.06.

Považská Bystrica/SK

01-02.08.

