Mistrovství Evropy – FIM Europe Cup
Zvláštní ustanovení
Název závodu:

4. kolo Mistrovství Evropy Enduro – finále, také pro národní a
klubové týmy a 50 cc CUP

Místo: Uhlířské Janovice
Třídy:

EMN:

49°52'45.798"N, 15°3'8.052"

30/4

E1 Junior, U20 Junior, E2/E3 Junior, E1/2/E3 Senior,
Veterán, Ženy, Teamy, 50cc

Pořádající federace FMN:

ACCR

Datum:

6. – 7. 9. 2014

Země:

Česká republika

________________________________________________________________________
Příjezd:
Nejbližší letiště: Letiště Václava Havla Praha
Dálnice:

Praha – Brno D1

Nejbližší město:

Kolín

Směr:

vzd.: 80

Národní silnice:
vzd.:

Jihozápad

Oblastní nemocnice Kolín

Adresa nemocnice:

Žižkova 146, 280 00 Kolín 3

1.

+420 321 756 111

POŘADATEL:

Adresa:

20

125

km od okruhu

( sever/jih/východ/západ)

Nejbližší nemocnice:
konání

Telefon :

km od místa konání

vzd.: 20

km od místa

Fax: +420 321 721 602

Enduro klub Uhlířské Janovice v AČR
Kolínská 836, 285 04 Uhlířské Janovice

Telefon: +420 602 585 485, +420 327 543 017

Fax: +420 327 543 017

E-Mail: enduro@czechenduro.cz
internetová stránka: www.czechenduro.cz / European enduro championship 2014

2.

PŘIHLÁŠKY:

Přihlášky musí být zpracovány na oficiálním formuláři přihlášky a zaslány na sekretariát
závodu, dojít (30 dní před závodem). Startovní poplatek 140 € musí být doručen do
21. 8. 2014 (15 dní před závodem – datum uzávěrky). Poplatek za pozdní platbu je 20 €.
IBAN CZ8901000001074666790297

SWIFT KÓD

KOMBCZPPXXX

Adresa: Enduro klub Uhlířské Janovice v AČR, Kolínská 836, 285 04 Uhlířské Janovice
Telefon: +420 602 585 485
E-Mail:

Fax: + 420 327 543 017

enduro@czechenduro.cz

ne později než: 6. 8. 2014 (30 dní před závodem)

ÚČAST V SOUTĚŽI NÁRODNÍCH A KLUBOVÝCH TÝMŮ
Soutěž je platná pro národní týmy a kluby.
Účast je povolena následovně: Soutěž národních týmů: Každý národ může přihlásit
maximálně:
1 národní tým, 1 národní Junior tým, 1 národní veterán tým a 1 národní dámský tým.
Národy musí být pravidelně přidruženy k UEM v roce konání soutěže.
Každý národní tým se může skládat z max. 4 jezdců (skóre se počítá 3)
Alespoň 1 z jezdců v národním týmu musí soutěžit nejméně 1 kolo mistrovství Evropy
enduro v současném roce .
Každý národní junior tým, veterán tým a dámský tým se může skládat z maximálně 4
jezdců (skóre se počítá 3).
Všechny týmy musí být přihlášeny příslušným FMN.
Národní tým se musí skládat z jezdců stejného národa. Aby byli jezdci způsobilí pro
národní junior tým, veterán tým a dámský tým, alespoň 1 z přihlášených jezdců se musí
zúčastnit minimálně 1 předchozí události evropského šampionátu v daném kalendářním
roce.
Jezdci, kteří se umístili na prvních PĚTI místech WEC v předchozích dvou letech, nejsou
způsobilí pro žádný tým.
Jezdec může být členem pouze jednoho týmu. To určuje, že jezdec v každém národním
týmu nemůže být současně členem klubového týmu. Pro KLUBOVÉ TÝMY může být limit
akceptovaných přihlášek vyhlášen pořadatelem.
Klubové týmy: jsou tvořeny ze 3 jezdců, vždy přihlášených FMN.
Seznam přihlášek bude uzavřen 30 dní před událostí a nejméně 20 dní před konáním
akce pořadatel zveřejní seznam jezdců a týmů, způsobilých zúčastnit se.
Priorita přihlášek: přednost přihlášení mají jednotliví jezdci, kteří se objevili ve startovní
listině mistrovství Evropy jednotlivců daného kalendářního roku, po té národní, juniorské,
veteránské a dámské týmy získají další přednost.
Každý národ má právo přednosti pro jeden klubový tým. V návaznosti na to, priorita pro
klubové týmy bude dána klubům s jezdci, kteří se zúčastnili nejvíce kol EC v příslušném
kalendářním roce.

3.

SEKRETARIÁT ZÁVODU:

Adresa:

Kooperativa VOD, Sázavská 786, 285 04 Uhlířské Janovice

Telefon: + 420 602 585 485
E-Mail:

4.

Fax: + 420 327 543 017

enduro@czechenduro.cz

UVÍTACÍ STŘEDISKO:

Místo:

Kooperativa VOD, Sázavská 786, 285 04 Uhlířské Janovice

Otevřeno:

ve čtvrtek:

4. 9. 2014

od:

15.00

do: 18.00

v pátek:

5. 9. 2014

od:

10.00

do: 16.00

5.

OFICIÁLNÍ ČINOVNÍCI:

prezident jury:

Marco Bolzonello

čís. lic. FIM

9006

člen jury z pořád, fed. FMNR:

Jiří Horák

čís. lic. FIM

7411

sekretář jury:

bude upřesněno

ředitel závodu:

Martin Vojtíšek

sekretář závodu:

Vladimír Rudolf

hlavní technický komisař:

Václav Suchý

čís. lic. FIM

6354

hlavní časoměřič:

Radomír Navrátil

čís. lic. FIM

5561

činovník pro život. prostředí:

Josef Šperl

čís. lic. FIM

7036

hlavní lékař:

čís. lic. FIM

8429

MUDr. Karla Nešporová

vedoucí oddělení pro tisk:

Robert Pairan

Delegáti národních federací FMN podle čl. 50.6 Všeobecného sportovního řádu UEM-FIM
Europe.
Datum uzávěrky pro přihlášení delegátů národních federací FMN je 15 dní před závodem.
Závod bude organizován v souladu se Všeobecným sportovním řádem UEM-FIM Europe,
se sportovními řády UEM-FIM Europe & FIM pro enduro, s nařízeními komise E & R, se
všeobecnými předpisy (normami)ú pořádající federace FMNR, kde je to použitelné a
s těmito Zvláštními ustanoveními, která byla řádně přezkoušena a schválena pořádající
federací FMNR.

6.

STARTOVNÍ ČÍSLA:

Viz čl. 01.14.3 ČÍSLA TŘÍD a čl. 01.16.1.2 ČÍSLOVÉ TABULKY řádů pro enduro.
Počínaje druhým závodem budou jezdci startovat třída po třídě ve svých příslušných
třídách podle pořadí, stanoveného neoficiální klasifikací po předchozích kolech.
Pořadatel každému jezdci přidělí startovní číslo na administrativní přejímce.

7.

PROHLÍDKA TRATI

Místo setkání: u startu, dne 5. 9. 2014 v 11.00 hodin.

8.

ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÉ PŘEJÍMKY

Administrativní přejímky: od 10. 00 do 16. 00 dne 5. 9. 2014
Technické přejímky:

od 11. 00 do 17. 00 dne 5. 9. 2014

Viz připojený časový harmonogram.
Jezdci třídy 50cc Cup se mohou zúčastnit pouze s platnou národní licencí a startovním
povolením příslušené FMN.

9.

ZASEDÁNÍ JURY

První zasedání jury se bude konat 5. 9. 2014 (datum) v 9. 00 hodin (čas).
Následující zasedání jury se budou konat v časech podle rozhodnutí prezidenta jury a tyto
časy budou zveřejněny na dveřích místnosti pro jury.

10. TRÉNINKOVÝ PROSTOR:
Ve vzdálenosti 2 km od paddocku a otevřen od 4. – 5. 9. 2014 do 10.00 – 16. 00
11. TRAŤ:
DEN 1: Trať pro první den se bude skládat ze 3 kol o délce trati 64 km, která bude
obsahovat 3 časových kontrol/kolo.
Bude celkem 9 speciálních testů, které budou jako 6 testy na uzavřené trati a 3 budou
dodatkově měřené testy.
Start: 9. 00 hodin
DEN 2: Trať pro první den se bude skládat ze 3 kol o délce trati 64 km, která bude
obsahovat 3 časových kontrol/kolo.
Bude celkem 9 speciálních testů, které budou 3 jako testy na uzavřené trati a 3 budou
dodatkově měřené testy.
Start: 9. 00 hodin
Lokalita (poloha) a délka testů budou zveřejněny v Uhlířských Janovicích, paddock
(místo)
4. 9. 2014, 9. 00 (minimálně 48 hodin předem).

12. PALIVO:
Podle předpisů (ustanovení) FIM.

13. POJIŠTĚNÍ:
Potvrzením formuláře přihlášky potvrzuje národní federace FMN, že je jezdec pojištěn
podle požadavků UEM-FIM Europe.
Pořadatel kontaktoval pojištění třetích stran podle čl. 110.1 Všeobecného sportovního řádu
UEM-FIM Europe. Toto pojištění zahrnuje (obsahuje) záruku minimální částky, jak je
stanoveno řídícím koncilem UEM-FIM Europe. Pojištění vstupuje do účinnosti 2 dny před
prvním tréninkem a končí po slavnostním vyhlášení výsledků závodu.
Pořadatel se zříká jakékoliv odpovědnosti za poškození motocyklu, jeho příslušenství a
součástí, vzniklých nehodou (havárií), ohněm nebo jinou událostí.

14. PROTESTY A ŽÁDOSTI:
Jakákoliv osoba nebo skupina osob (jezdec, přihlášený, výrobce, oficiální činovník, atd.),
uznávaný FIM a jehož se týká rozhodnutí, provedené v pravomoci UEM-FIM Europe,
může žádat o nápravu následků (důsledků) tohoto rozhodnutí.
Protest musí být podán v souladu s Disciplinárním a arbitrážním řádem UEM-FIM Europe
a se Zvláštními ustanoveními a musí být k němu připojen poplatek 130,- EUR nebo
ekvivalentní částka v místní měně, poplatek je vratný, jestliže je protest oprávněný.
Všeobecně, protesty proti oprávněnosti (způsobilosti) přihlášeného jezdce musí být
provedeny před zahájením oficiálního tréninku.
Protesty proti výsledkům musí být předány mezinárodní jury do 30 minut po zveřejnění
výsledků.
Žádost může k disciplinární komisi UEM-FIM Europe být provedena proti rozhodnutí
mezinárodní jury.
Protest, vyžadující kontrolu paliva: viz řády UEM-FIM Europe pro motokros.

15. SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ:
Místo konání slavnostního vyhlášení výsledků:

Uhlířské Janovice (paddock)

Jezdci, kteří se kvalifikovali na vyhlášení výsledků, jsou zváni k účasti na slavnostním
vyhlášení výsledků.
Jestliže je jezdec pozván, účast na slavnostní vyhlášení výsledků nebo na tiskové
konferenci je povinná.

16. VÝKLAD ZVLÁŠTNÍCH USTANOVENÍ:
Výklad těchto Zvláštních ustanovení záleží výhradně (úplně) na jury. V případě sporu,
týkajícího se výkladu nebo pokud je nějaký rozdíl mezi dvěma oficiálními texty, je
rozhodující anglický text.

17. RŮZNÉ:
Maximální poplatek za pronájem transpondérů (čipů) je 100,- EUR, poplatek musí být
vrácen, jakmile je transpondér (čip) vrácen zpět. Jako záloha za čip musí být dán jeden
osobní dokument (občanský průkaz, řidičský průkaz, apod.)

Místo a datum: Uhlířské Janovice, 30. 6. 2014
Tiskové středisko je vybaveno vysokorychlostním internetovým připojením po celou dobu
závodu.

Ředitel závodu:

Vojtíšek Martin

Schváleno pořádající federací FMNR:

ACCR

Schváleno v UEM-FIM Europe: M.Bolzonello –FIM Europe E&R Commission

Příloha:
Mapa oblasti, zahrnující místo okruhu
Časový harmonogram

4. kolo ME
Místo
Uhlířské Janovice
(Česká republika)
Země

ČASOVÝ HARMONOGRAM
30/4
Datum
Čas
5. 9. 2014
ADMINISTRATIVNÍ

6. - 7. 9. 2014
TECHNICKÁ

FMN

Čas

Čas

ACCR

10:00

11:00

1

Česká republika

2

Slovensko

SMF

10:30

11:30

3

Polsko

PZM

11:00

12:00

4

Francie

FFM

11:30

12:30

5

Německo

DMSB

12:00

13:00

6

Nizozemsko

KNMV

12:30

13:30

7

Itálie

FMI

13:00

14:00

8

Velká Británie

ACU

13:30

14:30

9

Finsko

SML

14:00

15:00

10

Švédsko

SVEMO

14:10

15:10

11

Rakousko

OAEMTC

14:30

15:30

12

Lotyšsko

LaMSF

14:40

15:40

13

Litva

LMSF

14:45

15:45

14

Švýcarsko

FMS

14:50

15:50

15

Rumunsko

FRM

15:00

16:00

16

Belgie

FMB

15:15

16:15

17

Portugalsko

FMP

15:30

16:30

15:45

16:45

others

