
                                                          
 

 

    

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 
MEZINÁRODNÍ ŠESTIDENNÍ ENDURO FIM 

IM 401/01 
 

Brive-la-Gaillarde – 28. srpna až 2. zá ří 2017 
 

MISTROVSTVÍ SVĚTA NÁRODNÍCH TÝMŮ 
Světová trofej FIM 

Světová juniorská trofej FIM 
Světová trofej FIM žen 

 
SVĚTOVÝ POHÁR 

Klubové týmy 
Tovární týmy 

 
WATLINGOVA TROFEJ (od roku 1962) 
udělovaná zemi s nejlepším výkonem 

 
 

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). 
 
POLOHA (LOKALITA) ZÁVODU  
 
Příjezd : 
 
letadlem: 
letiště:  - Limoges 107 km, 

- Bordeaux – 212 km, 
- Toulouse – 199 km, 
-  Lyon – 387 km, 
-  Paříž-Orly 471 km, 
-  Brive Vallée de la Vézére 17 km 

 
autem: - dálnice A 20, sjezd 51, 

- dálnice A 89 
 
vlakem: - trať Paříž-Toulouse, stanice Brive-la-Gaillarde 
 
ČASOVÉ PÁSMO: +1 GMT 
 



                                                          
 

 

Kontaktní údaje zástupce po řadatele : 
 
web. stránka: www.fim-isde.com  - e-mail: jean-francois.buisson@fim-isde.com 
 
1. OTEVÍRACÍ HODINY SEKRETARIÁTU ISDE  
 
Sekretariát ISDE bude umístěn v HOTELU IBIS  nedaleko paddocku a bude otevřen od 
23. srpna 2017, od 09,00 do 19,00 hodin  a v následujících dnech podle oficiálního 
časového harmonogramu. 
 
2. PŘIHLÁŠKY A PR ŮBĚH REGISTRACE ( konec p ředběžné registrace byl posunut 
na 12. března) 
 
Registrace bude provedena pouze cestou webové stránky FIM ISDE 2017 (www.fim-
isde.com) „entries“. 
 
Předběžná registrace bude vzata v úvahu pouze tehdy, jestliže byla provedena platba 
25% startovního poplatku, jak je stanoveno v soutěžních řádech FIM. 
 
Každá národní federace FMN obdrží e-mail s odkazem, který ji zmocní (oprávní) vyplnit 
formulář předběžné registrace. Národní federace oznámí (uvede) počet jezdců, kteří se 
chtějí (hodlají) zaregistrovat v každé kategorii (Světová trofej, Juniorská světová trofej, 
Světová trofej žen, klubové týmy). 
 
Aby se rozpoznala platba startovních poplatků, je POVINNÉ vložit během Vašeho 
bankovního převodu následující údaje: NÁRODNÍ FEDERACE 
(FMN)+JMÉNO+ISDE2017+E-MAIL (osoby, která provedla bankovní p řevod) .  
 
Údaje pro platbu : 
 
Banka: BRED – kód banky : 10107 – druhový kód : 001 05  
Číslo ú čtu : 00210370503 – klí č : 11  
IBAN : FR76 1010 7001 0500 2103 7050 311  
BIC : BREDFRPPXXX  
Příjemce platby : FFM  
 
Federace musí nést náklady za bankovní převody a náklady za kurz valut. Francouzské 
federaci FFM musí být připsány následující startovní poplatky, jak je uvedeno níže: 
 

týmy celkový startovní 
poplatek za jezdce  

25% startovního 
poplatku za jezdce  

Světová a Juniorská sv ětová 
trofej FIM 

900 EUR 225 EUR 

Světová trofej FIM žen 750 EUR 190 EUR 
mužské klubové týmy 900 EUR 225 EUR 
ženské klubové týmy 750 EUR 190 EUR 

 



                                                          
 

 

Federace obdrží e-mailem počet týmů, přijatých z příslušné země, 27. března 2017, 
s uživatelským jménem a heslem, aby vyplnily formuláře přihlášek pro každého jezdce 
cestou webové stránky www.fim-isde.com . 
 

ČASOVÝ HARMONOGRAM  
 

DATUM UDÁLOST 
od pátku 16. ledna do ned ěle 

12. března 
předběžné přihlášky 

pond ělí 27. března oznámení po čtu tým ů, přijatých 
z každé zem ě 

pátek 2. června uzáv ěrka pro vyrovnání platby 
pond ělí 17. července uzáv ěrka pro kone čné formulá ře 

přihlášek 
 
Maximální počet přihlášek je 650 jezdců (mimo kategorii Vintage). 
Jakékoliv zrušení, ov ěřené národní federací (FMN) bude uhrazeno (vráceno) podle 
článku 061.33 sout ěžních řádů FIM pro ISDE pro rok 2017.  
 
Kontakt pro přihlášky: Catherine JUILLIET – cjuilliet@ffmoto.com 
 
 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 manažerovi paddocku 
(laurent.bardy@fim-isde.com)  nejpozději do 31. května 2017 . Od tohoto datumu dále 
může pořadatel hospodařit s tímto prostorem a smí ho pronajmout jiným stranám, které o 
něj mají zájem. 
 
4. TISKOVÉ STŘEDISKO  
 
Tiskové středisko bude umístěno v hotelu HOTEL DU TEINCHURIER a bude otevřeno pro 
akreditace ve dnech 24., 25., 26. a 27. srpna od 12,00 do 18,00 hodin . 
 
Tiskové středisko bude otevřeno: 
- ve čtvrtek 24. srpna: od 12,00 do 18,00 hodin , 
- v pátek 25. srpna: od 12,00 do 18,00 hodin , 
- v sobotu 26. srpna: od 12,00 do 18,00 hodin , 
- v neděli 27. srpna: od 09,00 do 18,00 hodin , 
- od pond ělí 28. srpna do soboty 2. zá ří: od 07,00 do 22,00 hodin , 
- v neděli 3. září: od 08,00 do 12,00 hodin . 
 
5. UBYTOVÁNÍ  
 
Další podrobnosti, týkající se ubytování, je možné najít na následující internetové adrese: 
www.fim-isde.com , accommodation (ubytování). 
 



                                                          
 

 

6. PADDOCK  
 
Paddock bude umístěn v Z.A. Le Teinchurier  a bude otevřen od 22. srpna 2017 od 12 
hodin do 3. zá ří 2017 do 12 hodin . 
V paddocku je zakázáno vařit a bydlet. 
 
7. UZAVŘENÉ PARKOVIŠTĚ  
 
Uzavřené parkoviště bude umístěno v blízkosti paddocku. 
 
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 hotelu IBIS  v blízkosti paddocku ve čtvrtek 24. 
srpna a v pátek 25. srpna 2017 od 08,30 do 19,00 ho din  a pokud to bude nezbytné, 
ještě v sobotu 26. srpna od 09,00 do 13,00 hodin .  
Před administrativní přejímkou jsou všichni delegáti a týmoví manažeři žádáni, aby se 
podrobili procesu akreditace na sekretariát ě ISDE dne 23. srpna 2017 od 14,00 do 20,00 
hodin .  
Časové harmonogramy administrativních přejímek pro každou zemi budou zveřejněny na 
oficiální internetové stránce ISDE a na sekretariát ě ISDE v úterý 22. srpna 2017 ve 
12,00 hodin .  
 
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 

Francii; 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. 
 
9. TECHNICKÉ PŘEJÍMKY  
 
Technická přejímka se bude konat v blízkosti paddocku ve čtvrtek 24. srpna a v pátek 
25. srpna 2017 od 08,30 do 18,00 hodin a v sobotu 2 6. srpna 2017 od 08,30 do 13,00 
hodin . 
 
Časové harmonogramy technických přejímek pro každou zemi budou zveřejněny na 
oficiální internetové stránce ISDE a na sekretariátě ISDE závodu v úterý 22. srpna ve 
12,00 hodin .  



                                                          
 

 

Požadavky a dokumenty potřebné pro technickou přejímku:  
- Vyplněný formulář pořadatele.  
- Originální registrační karta motocyklu (s číslem rámu) a originální registrační značka.  
 
Motocykly musí být ve shodě s články 061.41, 061.42, 061.43 a 061.44.  
 
10. TŘÍDY PODLE 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.  
 
11. TRÉNINKOVÁ TRAŤ  
 
Tréninková trať bude umístěna v Brive-la-Gaillarde . Příjezd bude řádně vyznačen a 
interní směr (směr jízdy) bude rovněž vyznačen šipkami. Bude otevřena od 23. srpna do 
25. srpna od 09,00 do 18,00 hodin . 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. 
 
Připomínáme, že je povinností mít v každém místě se servisem hasící přístroj, který bude 
plně provozuschopný. 
 
14. ČÍSLOVÉ TABULKY A STARTOVNÍ PO ŘADÍ  
 
Číslové tabulky a startovní pořadí bude dodrženo podle řádů FIM. Reklama na podkladech 
startovních čísel je vyhrazena pro pořadatele a partnery FIM. Startovní čísla a loga 
partnerů ISDE 2017 na číslové tabulky budou dodány pořadatelem. 
Jezdci, přijatí do ISDE byli automaticky informováni o této povinnosti cestou oficiální 
internetové stránky FIM ISDE 2017. V žádném okamžiku během období závodu nesmí 
odmítnout jet s číslovými tabulkami a s reklamou, dodanou pořadatelem. Rovněž je 
zakázáno zakrývat část nebo celý vzhled číslových tabulek. 
 
15. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ISDE  
 
Slavnostní zahájení se bude konat v centru m ěsta Brive-la Gaillarde  dne 26. srpna 
v 19,00 hodin . Pořadatel vydá přesné pokyny pro průvod (přehlídku zúčastněných států a 
pro činnost během slavnostního zahájení.  
 



                                                          
 

 

16. TRAŤ 
 
Celková délka tratě včetně speciálních testů bude mezi  1250 km a 1600 kom . 
Jezdci pojedou každý den jedno kolo okruhu. 
 
Den 1 a den 2: celková délka bude do 8 hodin , včetně 5 testů, ale bez závěrečného 

servisu. 
 
Den 3: celková délka bude do 7 hodin 30 minut , včetně 5 testů, ale bez 

závěrečného servisu. 
 
Den 4 a den 5: celková délka bude do 7 hodin 30 minut , včetně 5 testů, ale bez 

závěrečného servisu. 
 
 
Den 6: 1 časová kontrola se servisem a závěrečný test na motokrosové trati. 
 
 
17. PRAVIDLA SILNI ČNÍHO PROVOZU PRO PROVOZ NA SOUKROMÝCH DÁLNICÍCH 
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. 
 
18. 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. 
 
19. 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. 
 
20. SLAVNOSTNÍ ZAKON ČENÍ A PŘEDÁNÍ CEN  
 
Slavnostní zakončení soutěže a předání cen se bude konat na pódiu po závěrečném 
motokrosovém testu ISDE od 17,00 hodin. 
 
21. POJIŠTĚNÍ  
 
Pojištění účastníků je upraveno (řízeno) ustanoveními článku 110.1.1 a 110.3 
Všeobecného sportovního řádu FIM a článku 061.65 řádů FIM pro ISDE. 
 



                                                          
 

 

22. OFICIÁLNÍ ČINOVNÍCI  
 
porota členů výboru FIM  jméno  licence  
hlavní člen výboru FIM  Christian DEJASSE 2400 
2. člen výboru FIM  John Collins 2399 
člen výboru po ř. FFM Philippe DURAND 2402 
 
ředitelství závodu  jméno  licence  
ředitel závodu FIM  Pedro Mariano  2662 
inspektor trati FIM  Maurizio Micheluz   
ředitel závodu  Jean-Pierre IPUY 2661 
 

 

oficiální činovníci  jméno  licence  
technický komisa ř FFM Jean-Michel DEPOIT 10703 
technický delegát FIM  Peter RADOCZI 9354 
hlavní léka ř  Cédric BERNON cedric.bernon@fim-

isde.com 
činovník živ. prost ředí  Yves PRADEAU 10959 
bezpečnostní čin. FFM  Dominique ROSSELET-JORDAN 11179 
hlavní časom ěřič  Alexandre LAOPODIS 9041 
vedoucí pro sd ělov. prost ř.  Cédric BERNON cedric.bernon@fim-

isde.com 
sekretá ř závodu  Pascale VAUX pascale.vaux@fim-

isde.com 
 
REPREZENTANTI FIM 
 
prezident komise pro enduro CEN: Jean-Guillaume MEILLER 
manažer pro komunikaci:   Isabelle LARIVIERE 
koordinátor komise enduro CEN:  Grégory RICCI 
manažer pro mezinárodní média:  Jake MILLER 
 
 
TRANSPONDÉRY (ČIPY) Transpondéry (čipy budou rozdávány před vstupem do 
Uzavřeného parkoviště podle časového harmonogramu, stanovenému pro každou zemi 
pro činnost při technické přejímce.  
 
Jezdci si budou moci koupit držáky pro transpondéry (čipy) v administrativní kanceláři. 
Jezdci, kteří ztratili nebo zapomněli svůj transpondér (čip), zaplatí částku 250 EUR. 


