
 

 
 
 
 
 

Mistrovství Evropy – FIM Europe 
Zvláštní ustanovení 

 
Název závodu: Mistrovství Evropy enduro -  4. kolo 
 

Místo: Harfsen (Nizozemsko)  EMN: 30/4  
 

Třídy:  
E1Junior, U20, E2/E3 Junior, E1, E2, 
E3 Senior, ženy, veterán  Datum:  28.  – 29. října 2016  

 

Pořádající FMN: KNMV  Země: Nizozemsko (NED)  
                                    
 
Nejbližší letiště:  Amsterdam (AMS)  vzd.: 110  km od místa konání 
 

Dálnice: 
A1 Amsterdam – 

Deventer / sjezd 23  Národní silnice: 

N348 směr Zutphen; 
potom N339 sm ěr 
Harfsen/Lochem  

 

Nejbližší město: Harfsen  vzd.: 3,5  km od paddocku 
 

   Směr: východ 

cesta bude 
vyzna čena 

ukazateli od 
N339  

 
 
Nejbližší nemocnice: 

Gelre Hospital - 
Zutphen  vzd.: 13 km od místa konání 

Adresa nemocnice: Den Elterweg 77, 7207 Zutphen (NED) 
 
Telefon:   +31-575-592592 Fax:  +31-575-521206 
 
1. POŘADATEL:  St. Motorsport Harfsen 
 
Adresa: Molenbeek 2, 7245 BG Laren gld 
    
Telefon:   není k dispozici Fax:  mobilní telefon: +31-(0)6-53185848 

E-Mail: info@motocrossharfsen.nl 
Webová stránka: www .motocrossharfsen.nl     
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2. PŘIHLÁŠKY:  

 
Přihlášky musí být zpracovány na oficiálním formuláři přihlášky a zaslány na KNMV. 
Adresa: KNMV, Zijpendaalseweg 1, 6814 CA Arnhem (NED) 
 
Telefon: + 31-26-3528515 Fax: + 31-26-3528522 
 
E-Mail: sport@knmv.nl 
 

ne pozd ěji než:  28.09.2016  (30 dní před závodem)    
 
Startovní poplatek 140,00 EUR musí být zaslán na: 
 
St. Motorsport Harfsen 
Banka: RABOBANK 
Swift code: RABONL2U 
IBAN: NL89RABO 0334859816 
Sídlo: Harfsen 
 
ne pozd ěji než 12.10.2016 
 
3. SEKRETARIÁT ZÁVODU:            

 
Adresa:               Deventerdijk 7, 7217 SC Harfsen 

 
Telefon: + 31-0575-431660 (klubový d ům) Fax: + 31-(0)6-53185848  
 
E-Mail:  info@motocrossharfsen.nl   
 
4. UVÍTACÍ STŘEDISKO:               
 
Místo:  motokrosový okruh (areál) MC Hamac: Deventerdijk 7,  7217 SC Harfsen 
 
Otevřeno:   ve čtvrtek 27/10 od: 09:00   do: 18:00  
 
5. OFICIÁLNÍ ČINOVNÍCI:  

 

President jury: John Collins čís. lic. FIM 
bude 

ohláš.  
 

Člen jury za poř. fed. FMNR: Jos Arends 
čís. lic. FIM/FIM-

Europe 
bude 

ohláš.   
 
Sekretář jury: Mario Pieterse       
 

Ředitel soutěže:  Wilco Bruijn 
čís. lic. FIM/FIM-

Europe 10644  
 
Sekretář závodu: bude ohlášeno        
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Hlavní technický komisař: Jan Klein Brinke  čís. lic. FIM 11107  
 

Hlavní časoměřič: Martijn Spliethof čís. lic. FIM 
bude 

ohláš.   
 
Činovník pro živ. prostř.: Marcel van Linde čís. lic. FIM 11064 
 
Hlavní lékař: Roel Horstra       
 
Ved. odd. pro 
tisk:   Han Kuiper       
 
 Delegáti národních federací FMN podle čl. 50.6 Všeobecného sportovního řádu FIM-
Europe. 
Uzávěrka přihlášek pro delegáty národních federací FMN je 15 dní před závodem. 
 

Závod bude pořádán v souladu se Všeobecným sportovním řádem FIM-Europe, se 
sportovními řády pro enduro FIM-Europe & FIM, nařízeními komise pro enduro a rallye 
FIM-Europe, všeobecnými normami pořádající federace (FMNR), kde jsou použitelné, a 
těmito Zvláštními ustanoveními, která byla řádně přezkoušena a schválena pořádající 
federací KNMV. 
 
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 musí 
dodat jezdcům při administrativní přejímce startovní čísla. Jezdci musí zabezpečit, že mají 
pro svoji třídu správné barevné podklady číslových tabulek. 
 
7. PROHLÍDKA TRATI                               
  

 Místo srazu: u startu, dne  27.10.2016 v 11:00 hodin  
                   
8. ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÁ P ŘEJÍMKA 

 
 
Administrativní přejímka:       od  10:00     do 16:00 dne 27.10.2016     

 Technická přejímka:              od  11:00     do 17:00 dne 27.10.2016 

Viz připojený časový harmonogram (příloha 2). 

 
9. ZASEDÁNÍ JURY  
 

První zasedání jury se bude konat dne  27.10.2016  v 09:00 hodin.  
 
Následující zasedání jury se budou konat v časech podle rozhodnutí prezidenta jury a tyto 
časy budou zveřejněny na dveřích místnosti pro jury. 
 
Místnost pro jury & tiskové středisko jsou vybaveny po celou dobu konání závodu 
vysokorychlostním internetovým připojením. 
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10. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ  
 
Slavnostní zahájení se bude konat dne 27.10.2016 v 19,00 hodin v motokrosovém areálu 
MC HAMAC  s průvodem a zahajovacím projevem, každý jezdec by měl být přítomen na 
slavnostním zahájení. 
 
11. UZAVŘENÉ PARKOVIŠTĚ 
 
Uzavřené je umístěno v blízkosti paddocku a startovního prostoru. 
 
12. TRÉNINKOVÝ PROSTOR 
 
Vzdálen 2 km od paddocku a otevřen ve dnech 26. října 2016 od 15:00 do 18:00 hod.  
                  
13. TRAŤ 
 
DEN 1:Trať pro první den se bude skládat ze 3 (tři) kol  o délce 90 km   trati, která bude 
obsahovat  3 (tři) časové kontroly/kolo. Bude celkem 12 (dvanáct)  speciálních testů (4 
testy/kolo).   
 
DEN 2: Trať pro druhý den se bude skládat ze 3 (tři) kol  o délce 90 km   trati, která bude 
obsahovat  3 (tři) časové kontroly/kolo. Bude celkem 12 (dvanáct)  speciálních testů (4 
testy/kolo).   
 
Místo a délka každého testu bude zveřejněna v motokrosovém areálu MC Hamac.  
 
Start každý den: 08,30 hodin . 
 
SYSTÉM MĚŘENÍ ČASU 
Při tomto enduru nebudou použity pro časové kontroly žádné jízdní výkazy (karty do ČK). 
Nizozemský systém měření času je automatický systém měření času. Pro více informací o tomto 
systému se podívejte na přílohu 3 v těchto Zvláštních ustanoveních. 
  
14. PALIVO  
 
Podle ustanovení FIM. 
 
15. POJIŠTĚNÍ 
  

Potvrzením formuláře přihlášky potvrzuje národní federace FMN, že je jezdec pojištěn podle 
požadavků FIM-Europe. 

 
 Pořadatel kontaktoval pojištění třetích stran podle čl. 110.1 Všeobecného sportovního řádu 

FIM-Europe. Toto pojištění zahrnuje (obsahuje) záruku minimální částky, jak je stanoveno 
řídícím koncilem FIM-Europe. Pojištění vstupuje do účinnosti 2 dny před prvním tréninkem a 
končí po slavnostním vyhlášení závodu. 

 
 Pořadatel se zříká jakékoliv odpovědnosti za poškození motocyklu, jeho příslušenství a 

součástí, vzniklých nehodou (havárií), ohněm nebo jinou událostí. 

 
16. PROTESTY A ŽÁDOSTI  

 

 
Jakákoliv osoba nebo skupina osob (jezdec, přihlášený, výrobce, oficiální činovník, atd.), 
uznávaný FIM a jehož se týká rozhodnutí, provedené v pravomoci FIM-Europe, může žádat o 
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nápravu následků (důsledků) tohoto rozhodnutí. 

 

 

Protest musí být podán v souladu s Disciplinárním a arbitrážním řádem 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 FIM-Europe být provedena proti rozhodnutí mezinárodní 
jury. 

 Protest, vyžadující kontrolu paliva: viz řády FIM-Europe pro motokros. 
 
17. SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDK Ů 

 

 
Místo slavnostního vyhlášení: motokrosový areál MC Hamac 29.10.2016 přibližně v 18:30 
hodin . 

 
Jezdci, kteří se kvalifikovali na vyhlášení výsledků, jsou zváni k účasti na slavnostním vyhlášení 
výsledků. 

 
Jestliže je jezdec pozván, účast na slavnostním vyhlášení výsledků nebo na tiskové konferenci 
je povinná. 

 
 
                 

18. 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. 

 
19. RŮZNÉ 

 

 
Maximální poplatek za pronájem transpondérů (čipů) je 100,- EUR, poplatek musí být vrácen, 
jakmile je transpondér (čip) vrácen zpět. 
 
SPECIÁLNÍ UPOZORNĚNÍ: 
 
− Každý motocykl a jeho výbava, který je přihlášen do závodu, musí během celého závodu 

vyhovovat Mezinárodní vídeňské úmluvě z roku 1968. Dále musí vyhovovat národním 
zákonným požadavk ům pro silni ční provoz v zemi, ve které je vozidlo registrováno 
(tabulka registra ční značky) , silničním zákonům země, ve které se závod koná, a dalším 
pravidlům, blíže určeným (předepsaným) ve Zvláštních ustanoveních. 

− Používání ekologických podložek je povinné v každém okamžiku, také na betonu 
(kamenivu). 

− Z důvodu digitálního systému (čárové kódy) nebudou vydávány / používány žádné jízdní 
výkazy (karty do ČK) a kontrolní pásky (pro PK). 

 
UBYTOVACÍ MOŽNOSTI – HOTELY  
 
- Klooster van Kranenburg: www.kloostervankranenburg.nl / vzd. 15 km od okruhu 
- Hotel De Achterhoek: www.hoteldeachterhoek.nl / vzd. 8 km od okruhu 
- Postiljon Hotel Deventer: www.postiljonhotels.com / vzd.: 10 km od okruhu 
- Hotel Landgoed Ehzerwold: www.ehzerwold.nl / vzd.: 7 km od okruhu 
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- Inntel Hotels Resort Zutphen: www.inntelhotelsresortzutphen.nl / vzd. 13 km od okruhu 

 
Místo a datum:  Harfsen,  25.08.2016          
 
Ředitel závodu:       
 
Schváleno nár. 
fed. FMNR: KNMV     
 
Schváleno 
v FIM-Europe: Marco Bolzonello, komise FIM-Europe E&R, v.r.     
 
Řím, 25. srpna 2016 
 
 
Příloha                 
 
Mapa oblasti  
 

 
 
 
Dálnice A1 (E30) – sjezd 23 DEVENTER / národní siln ice N348 sm ěr Zutphen; 

Přibližn ě po 1 km národní silnice N339 sm ěr Harfsen / Lochem; 

Cesta do paddocku bude vyzna čena od silnice N339. 
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Časový harmonogram 
 

 EMN 30/04 ME enduro 
(závěrečné kolo) 

   

   místo datum čas   

  

 HARFSEN 
(Nizozemsko) 27. října 2016 ADMINISTRATIVNÍ TECHNICKÁ  

1 Nizozemsko         KNMV   10:00 11:00 

2 Belgie                FMB   10:25 11:25 

4 Německo             DMSB   10:50 11:50 

5 Francie                  FFM   11:15 12:15 

6 Dánsko                  DMU  11:40 12:40 

7 Velká Británie       ACU   11:55 12:55 

9 Norsko                  NMF  12:20 13:20 

10 Švédsko              SVEMO   12:25 13:25 

11 Finsko                    SML  12:40 13:40 

12 Švýcarsko                FMS    12:50 13:50 

13 Rakousko         OAEMTC    12:55 13:55 

14 Itálie                       FMI   13:10 14:10 

15 Španělsko             RFME   13:35 14:35 

16 Portugalsko             FMP    13:55 14:55 

17 Česká republika    ACCR    14:00 15:00 

18 Slovensko               SMF   14:20 15:20 

19 Slovinsko              AMZS  14:35 15:35 

20 Maďarsko             MAMS   14:40 15:40 

21 Rumunsko               FRM    14:45 15:45 

22 Bulharsko                BMF   14:55 15:55 

23 Polsko                     PZM   15:00 16:00 

24 Litva                      LMSF  15:15 16:15 

25 Lotyšsko             LAMSF  15:20 16:20 

26 Estonsko               EMF  15:25 16:25 

27 ostatní  15:30 16:30 

     
 
       konec 16,00  konec 17,00  
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PŘÍLOHA 3: DIGITÁLNÍ SYSTÉM M ĚŘENÍ ČASU 

Pokyny pro sout ěžící 

Časová kontrola 

1. Zastavit před žlutou vlajkou a informačními hodinami (řízené radiovým signálem). 
2. Počkat na Váš plánovaný čas průjezdu. 
3. Projet kolem žluté vlajky a zastavit před červenou vlajkou. 
4. Počkat tak dlouho, až bude zaregistrován Váš čas (zkontrolujte čas na obrazovce, 

zaznamenejte si ho, pokud jsou minuty zpoždění). 
 

 
 
5. Počkat na pokyn k pokračování (červená vlajka bude odstraněna pracovníkem ČK). 
6. Jet!! 


