
Verze 2: 5. února 2016

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
MEZINÁRODNÍ ŠESTIDENNÍ SOUTĚŽ ENDURO FIM

(IMN 401/01) 

Navarra, Španělsko 2016

Tento podnik se bude konat v souladu se Všeobecným sportovním řádem FIM, s řády 
enduro FIM a s příslušnými přílohami, následujícími Zvláštními ustanoveními a 
dalšími možnými úpravami (změnami).

MISTROVSTVÍ SVĚTA PRO NÁRODNÍ TÝMY
Světová trofej FIM

Juniorská světová trofej FIM
Světová trofej žen FIM

SVĚTOVÝ POHÁR PRO:
klubové týmy
tovární týmy

WATLI NGOVA TROFEJ (od roku 1962)
udělovaná zemi s nejlepším výkonem

TROFEJ FIM ENDURO VINTAGE (od roku 2016)
Individuální pro třídy a jedna trofej pro národy

Má vlastní samostatná zvláštní ustanovení.
Datum: 14.-16. října

IMN: 415/01 
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DATUM: 11.-16. října 2016

MÍSTO KONÁNÍ ZÁVODU: okruh "Circuito de Navarra" (Španělsko)
souřadnice GPS: N 42°33' 33''

W 02°10' 05'' 

PŘÍJEZD:

letadlem:

letiště Bilbao: 150 Km 

letiště Zaragoza: 175 Km 

letiště Madrid: 350 Km 

letiště Barcelona: 425 Km 

letiště Vitoria: 70 Km 

letiště Pamplona: 52 Km 

autem:

z Madridu 355 Km 

z Barcelony 470 km 

ze Zaragozy 163 km 

z Bilbaa 164 km 

vlakem:

Barcelona-Pamplona 3 hod. 50 min.
Madrid-Pamplona 3 hod. 15 min.

ČASOVÉ PÁSMO: +1 GMT

KONTAKTNÍ ÚDAJE POŘADATELE:

Club SIP Sport 

WEB: www.fim-isde2016.es 

EMAIL: info@fim-isde2016.es 

http://www.fim-isde2016.es/
http://www.fim-isde2016.es/en/contact-form/
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1. OTEVÍRACÍ HODINY SEKRETARIÁTU ISDE:

Sekretariát ISDE bude umístěn na okruhu "Circuito de Navarra" a bude otevřen ve dnech 6.-8. 
října 2016 od 9.00 do 21.00 hodin. Po 8. říjnu budou pracovní hodiny oznámeny na vchodu do 
sekretariátu.

2. PŘIHLÁŠKY A PRŮBĚH REGISTRACE:

Průběh předběžných přihlášek je zahájen 1. ledna a poběží do 29. února 2016.  Musí být 
provedena platba 25% stanoveného startovního poplatku.

Pořadatel zašle všem federacím e-mail a zveřejní na internetové stránce FIM ISDE 2016 
( http://www.fim-isde2016.es ) informaci a předběžný formulář přihlášky, který musí být vyplněn 
pro předběžnou žádost o přihlášení, který bude udávat počet jezdců, kteří se chtějí (zamýšlí) 
registrovat pro každou kategorii.

Vyplněný formulář bude muset být zaslán na následující e-mailovou adresu: griselda@fim-

isde2016.es (sekretář závodu) a musí se čekat na potvrzovací e-mail.

Aby se rozpoznala platba, je POVINNÉ vložit během Vašeho bankovního převodu následující 
údaje: NÁRODNÍ FEDERACE+JMÉNO+ISDE2016+EMAIL (osoby, která provedla bankovní 

převod)

Jakmile byla předběžná přihláška přijata, pořadatel zašle každé federaci uživatelské jméno a 
heslo pro vyplnění konečných přihlášek každého jezdce.

Údaje pro platbu:

UBS SA  
Rue des Noirettes 35 
Case postale 2600   
1211Genève 2  
Switzerland  

ÚČET EUR:
Držitel (majitel) účtu:
FEDERATION INTERNATIONALE DE MOTOCYCLISME 
11 ROUTE DE SUISSE 
CH – 1295 MIES 

Swift kód: UBSWCHZH80A
Účet: 0240-285178.70N
Kód IBAN:  CH06 0024 0240 2851 7870 N 
číslo TVA: CHE-100.851.88

http://www.fim-isde2016.es/
mailto:griselda@fim-isde2016.es
mailto:griselda@fim-isde2016.es
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STARTOVNÍ POPLATKY:

Týmy pohlaví celkový startovní 
poplatek za jezdce
(EUR)

25% startovního 
poplatku za jezdce

(EUR)
světová a juniorská trofej FIM muži 775 EUR 190 EUR 

trofej žen FIM ženy 605 EUR 150 EUR 

klubové týmy muži 900 EUR 225 EUR 

klubové týmy ženy 700 EUR 175 EUR 

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

DATUM UDÁLOST

od pátku 1. ledna
do pondělí 29. února předběžné přihlášky

neděle 15. března oznámení počtu týmů, přijatých z každé 
země

úterý 19. července uzávěrka pro platbu zbytku startovného

úterý 30. srpna uzávěrka pro konečné formuláře přihlášek

Maximální počet přihlášek je 753 jezdců (mimo kategorii Vintage).

Jakékoliv zrušení, ověřené národní federací, bude částečně (bankovní a administrativní poplatky 
50% EUR za jezdce) uhrazeno (vráceno), jestliže zrušení bude potvrzeno do 30 dnů před prvním 
dnem formálních přejímek.

3. STÁNKY PRO DRŽITELE LICENCÍ FIM PRO VÝROBCE

Držitelé licencí FIM pro výrobce a příslušenství, kteří mají zájem mít stánky v prostoru paddocku, 
musí předložit své žádosti v souladu s řády FIM s uvedením rozměrů požadovaného prostoru. 
Tyto žádosti musí být odevzdány na sekretariát ISDE nejpozději do 28. června 2016. Od tohoto 
datumu dále může pořadatel hospodařit s tímto prostorem a smí ho pronajmout jiným stranám, 
které o něj mají zájem.
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4. TISKOVÉ STŘEDISKO

Tiskové středisko bude umístěno na okruhu "Circuito de Navarra" a bude otevřeno od 9. října 2016. 

Předběžné akreditace, provedené zasláním e-mailu na adresu press.isde@fim.ch, ke kterému 

bude připojen formulář, který bude od 15. ledna 2016 k dispozici na internetové stránce 

www.fim-isde2016.es

5. UBYTOVÁNÍ:

Další podrobnosti, týkající se ubytování, je možné najít na následující internetové adrese: http://

www.fim-isde2016.es/en/accomodation-information/ nebo je možné získat je na následující e-
mailové adrese: booking@fim-isde2016.es

6. PADDOCK (CENTRUM - STŘEDISKO ISDE)

Paddock bude umístěn na okruhu "Circuito de Navarra" a bude otevřen od 6. října 2016 od 12 
hodin do 21 hodin.

Paddock bude otevřen ve dnech 7.-10. října od 9,00 do 21,00 hodin. Od 11. října do 16. října 
bude otevřen od 5,30 hodin do 22,00 hodin. 

V paddocku je zakázáno vařit a bydlet.

7. UZAVŘENÉ PARKOVIŠTĚ

Uzavřené parkoviště bude umístěno na okruhu "Circuito de Navarra".

mailto:
mailto:booking@fim-isde2016.es
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8. ADMINISTRATIVNÍ PŘEJÍMKA

Národní federace musí přihlásit jezdce cestou online žádosti, poskytnuté pořadatelem, která  
poskytne nezbytné informace jako je jméno, číslo licence FIM, značku motocyklu, e-mailovou 
adresu jezdce, číslo mobilního telefonu, apod...

Administrativní přejímka se bude konat v prostoru paddocku ve dnech 8. a 9. října 2016 na 
okruhu "Circuito de Navarra".

Před administrativní přejímkou jsou všichni delegáti a týmoví manažeři žádáni, aby se podrobili 
procesu akreditace na sekretariátě ISDE. Akreditace končí 8. října 2016 ve 20.00 hodin.

Časové harmonogramy administrativních přejímek pro každou zemi budou zveřejněny na 
sekretariátě ISDE a na oficiální internetové stránce závodu 6. října 2016 ve 12,00 hodin v 
poledne.

Požadavky a dokumenty jezdce, potřebné k administrativní přejímce:

 licence FIM, předepsaná pro daný typ soutěže,
 platný řidičský průkaz,
 cestovní pas, (nebo osobní průkaz)

 potvrzení o platbě startovního poplatku,
 vyplněný formulář pořadatele, který bude vydán během akreditace týmovým 

manažerům nebo delegátům zemí,
 vyplněný a podepsaný formulář přihlášky a formulář prohlášení týmu, podepsaný a 

orazítkovaný (formuláře jsou k dispozici na internetové stránce ISDE FIM),
 originální registrační výměr motocyklu (s číslem rámu) a registrační značku vozidla,

 zelenou kartu nebo podobné osvědčení o pojištění odpovědnosti za škodu, platné ve 
Španělsku; pokud by jezdec neměl platné osvědčení o pojištění, pořadatel požaduje, aby 
byl motocykl pojištěn španělskou pojišťovací společností (na náklady jezdce),

 jezdci musí také podepsat formulář přihlášky u administrativní přejímky.
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9. TECHNICKÉ PŘEJÍMKY

Technická přejímka se bude konat na okruhu "Circuito de Navarra" v blízkosti Uzavřeného parkoviště.

 od 8. do 10. října 2016

Časové harmonogramy technických přejímek pro každou zemi budou zveřejněny na sekretariátě 

ISDE a na oficiální internetové stránce závodu 6. října 2016 ve 12,00 hodin v poledne. Požadavky 

a dokumenty potřebné pro technickou přejímku:

 Vyplněný formulář pořadatele.
 Motocykly podle článků 061.41, 061.42, 061.43 a 061.44.
 Originální registrační karta motocyklu (s číslem rámu) a originální registrační značka.

10. CLASSES ACCORDING TO FIM:

 Enduro 1: od 100 ccm do 125 ccm 2-takt a od 175 ccm do 250 ccm 4-takt,
 Enduro 2: od 175 ccm do 250 ccm 2-takt a od 290 ccm do 450 ccm 4-takt,
 Enduro 3: od 290 ccm do 500 ccm 2-takt a od 475 ccm do 650 ccm 4-takt.

Bude speciální klasifikace, nazvaná Motorex Challenge.

11. TRÉNINKOVÁ TRAŤ

Tréninková trať bude umístěna na okruhu "Circuito de Navarra" v blízkosti paddocku. Příjezd 
bude řádně vyznačen a interní směr (směr jízdy) bude rovněž vyznačen šipkami. Bude otevřena 
od 7. do 10. října. Otevírací hodiny budou zveřejněny před závodem.

12. REKLAMA

Umístění transparentů, balónů, tabulí, vlajek, atd. v sekretariátě ISDE, v prostoru paddocku, na 
parkovacích místech, na tratích speciálních testů, oficiálních komunikacích (trasách) a jiných 
místech, příslušejících k soutěži je bez písemného povolení pořadatele přísně zakázáno.

13. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Každý jezdec musí respektovat ustanovení řádů FIM, týkajících se životního prostředí a musí být 
vybaven ochrannou podložkou pod svůj motocykl.
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14. ČÍSLOVÉ TABULKY A STARTOVNÍ POŘADÍ

Číslové tabulky a startovní pořadí bude dodrženo podle řádů FIM. Reklama na podkladech 
startovních čísel je vyhrazena pro pořadatele a partnery FIM. Jezdci musí prohlásit 
(deklarovat), že byli informováni o této povinnosti a že souhlasí s použitím označení, dodaným 
pořadatelem během soutěže. Na podkladu startovního čísla bude zobrazeno startovní číslo a loga 
partnerů ISDE 2016.

Samolepky na číslové tabulky budou dodány pořadatelem nebo jedním z jeho partnerů.

15. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ISDE

Slavnostní zahájení se bude konat v centru města Pamplona v neděli 9. října 2016. Pořadatel 
vydá přesné pokyny pro průvod (přehlídku zúčastněných států a pro činnost během slavnostního 
zahájení.

16. TRAŤ

bude ohlášeno

Celková délka trati včetně speciálních testů bude mezi 1.200 a 1.600 km.

Den 1 a den 2: celková délka trati bude do 7 hodin a 30 minut včetně závěrečného servisu a s 5 

speciálními testy.

Den 3 a den 4: celková délka trati bude do 7 hodin a 30 minut včetně závěrečného servisu a s 5 
speciálními testy.

Den 5: celková délka trati bude do 7 hodin a 30 minut včetně závěrečného servisu a s 5 
speciálními testy.

Den 6: 1 časová kontrola se servisem a závěrečný test na motocrossové trati.

17. NEPOVOLENÝ VSTUP DO LESA

Jizda v lese před zahájením závodu je přísně zakázána, ledaže by byla provedena týmem 
předjezdců pořadatele a inspektorem trati FIM. Během závodu je pro ty, kteří se nezúčastní ISDE, 
zakázána opakovaná jízda na silnicích, které jsou uzavřeny pro silniční dopravu.
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18. PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU PRO PROVOZ NA SOUKROMÝCH SILNICÍCH A
VEŘEJNÝCH KOMUNIKACÍCH

Všichni jezdci a účastníci soutěže musí respektovat národní dopravní předpisy pro provoz na 
všech veřejných a soukromých silnicích a na silničních křižovatkách. Musí se podřídit všem 
pokynům (příkazům), které budou vydány traťovými maršály a ředitelstvím.

Jezdci, kteří nebudou dodržovat tento pokyn (příkaz), mohou být vyloučeni ze soutěže nebo být 
postiženi jinými tresty podle Všeobecného sportovního řádu FIM.

19. PALIVO A PNEUMATIKY

Veškeré použité palivo musí být v souladu se zněním článku 01.63 technických řádů FIM pro 
enduro. Veškeré pneumatiky, použité na soutěžních motocyklech, musí být v souladu se zněním 
článku 01.51 technických řádů FIM pro enduro.

20. VÝKLAD USTANOVENÍ A ŘÁDŮ

Výklad ustanovení a řádů FIM pro ISDE a Zvláštních ustanovení, schválených pro tuto soutěž, je v 
kompetenci sportovní soudní pravomoci (sportovního soudního úřadu), schválené FIM pro tuto 
soutěž.

21. SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ A PŘEDÁNÍ CEN

Slavnostní zakončení soutěže a předání cen se bude konat na okruhu "Circuito de Navarra" po 
závěrečném motocrossovém testu ISDE.

22. POJIŠTĚNÍ

Pojištění účastníků je upraveno (řízeno) ustanoveními článku 110.1.1 a 110.3Všeobecného 
sportovního řádu FIM a článku 061.65 řádů FIM pro ISDE.
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23. OFICIÁLNÍ ČINOVNÍCI

Porota členů výboru FIM

jméno licence
hlavní člen výboru FIM Jean-Guillaume Meiller bude ohlášeno

2. člen výboru FIM John Collins bude ohlášeno
člen výboru poř. RFME Jaume Codina 9126 

Race Direction 

jméno licence 
ředitel závodu FIM Pedro Mariano bude ohlášeno 

inspektor trati FIM Maurizio Micheluz bude ohlášeno 
ředitel závodu Mr. Estanis Soler bude ohlášeno 

Officials 

jméno licence 
výkonný ředitel Mr. Jose Luis Garcia bude ohlášeno 

sportovní ředitel Mr. Pau Soler bude ohlášeno 
zástupce ředitele závodu Mr. Maximo Guerrero bude ohlášeno 

technický komisař Mr. Angel M. Simon 10057 

technický delegát FIM Andres Zalazar bude ohlášeno 
hlavní lékař Alberto Lafuente bude ohlášeno 
činovník živ. prostředí Mr. Arturo García bude ohlášeno 
bezpečnostní čin. RFME bude ohlášeno 

hlavní časoměřič Agustin Ferreres Beltran 

vedoucí pro sdělov. prostř. bude ohlášeno N/A 

sekretář závodu Ms. Griselda Sanz N/A 

TRANSPONDÉRY (ČIPY)

Transpondéry (čipy budou rozdávány před vstupem do Uzavřeného parkoviště podle časového 

harmonogramu, stanovenému pro každou nzemi pro činnost při technické přejímce.

Jezdci si budou moci koupit držáky pro transpondéry (čipy) v administrativní kanceláři.




