
Mezinárodní mistrovství České republiky enduro 

Přebor České republiky enduro 

 

 

 

Zvláštní ustanovení 

Název podniku:   Mezinárodní mistrovství ČR jednotlivců, Přebor ČR jednotlivců 

Číslo podniku:   AČR 240/105, AČR 240/404 

Místo podniku:   Walbrzych, Polsko 

Datum pořádání:  10.-11.8. 2013 

Pořadatel:   Auto Klub KM Enduro Team v AČR 

    Josef Klimeš, Pěkov 77 

    549 54 Police n. Metují 

    e-mail:encracing@seznam.cz 

    Tel. +420 602 356 677 

Sekretariát podniku:  V místě technické přejímky (depo podniku) 

Otevřen dne:   9.8.2013 od 14.00 hod od 21.00 hod pro MČR, PČR, C, 80, Ženy 

    10.8.2013 od 17,00 hod do 19,00 hod pro PČR 

    11.8.2013 od 8,00 hod do 10,00 hod pro Hobby  

 

2. Místo Podniku 

Město Walbrzych, 20 km od státní hranice ČR (města Meziměstí),  bývalý fotbalový stadion 

cca 1500 m od obchodního komplexu Victoria, směr označen šipkami ENDURO 

 

3. Třídy 

MMČR: 

E1 – ENDURO 1 – od 100 ccm do 144 dvoudobé a od 175 ccm do 250 ccm čtyřd. 

E2 – ENDURO 2 – od 175 ccm do 250 dvoudobé a od 290 ccm do 450 ssm čtyřd. 

E3 -  ENDURO3 – od  290 ccm do 500 dvoudobé a od 475 ccm do 650 ccm čtyřd. 



PČR: 

E1 -  ENDURO 1 – stejné jako v MČR 

E2 -  ENDURO 2 – stejné jako v MČR 

E3 -  ENDURO 3 – stejné jako v MČR 

VETERÁN 1 – nad 40 let do 50 let bez rozdílu objemu motocyklu 

VETERÁN 2 – nad 50 let bez rozdílu objemu motocyklu 

80 ccm – od 50 ccm do 85 ccm dvojtaktní s řazením a od 75 ccm do 174 ccm čtyřdobé 

Třída Licence C bez rozdílu kubatury 

Kategorie: Ženy 

Absolutní Junior – pro jezdce do 23 let při MMČR 

 

4. Oficiální činovnici 

Předseda jury:   František Hraběta 

Člen jury :   Norbert Kosinka 

Ředitel závodu:   Josef Klimeš 

Tajemník závodu:   Aleš Klimeš 

Hlavní technický komisař: Václav Suchý 

Hlavní časoměřič:  Radomír Navrátil 

Vedoucí tratě:   Miloš Lelek 

Vedoucí ET:                                    Petr Jirman 

Vedoucí CT:   Josef Brýdl 

Podnik bude konán v souladu se Všeobecným sportovním řádem FMS AČR příslušnými řády FMS 

AČR, přílohami a těmito zvláštními ustanoveními, která byla zkontrolována a schválena 

sekretariátem FMS AČR. Podnik bude uspořádán podle NSŘ Enduro FMS AČR. 

 

5. Přihlášky 

Přihlášky, které musí odpovídat oficiálnímu vzoru FMS AČR, musí být zaslány elektronicky na e-

mail: encracing@seznam.cz nebo poštou na adresu pořadatele: Josef Klimeš, Pěkov 77, 549 54 

Police nad Metují, nebo na webových stránkách AČR. 

Pořadatel si vyhrazuje právo postihnout jezdce, kteří se nepřihlásí v termínu /to znamená do 7 dnů 

před konáním podniku pokutou ve výši 300,-- Kč splatnou při převzetí do závodu v místě konání/. 

mailto:encracing@seznam.cz


6. Vklady 

    2 dny  1. den  2. den 

MMČR    1800,-- Kč xxxxxx  xxxxxx 

PČR    1800,-- Kč 1000,-- Kč 1000,-- Kč 

Třída Hobby , C   1300,-- Kč 700,-- Kč 700,-- Kč  

Žádné finanční náhrady nebudou jezdcům vypláceny. 

 

7. Kontrola trati 

Kontrolu a převzetí trati provede delegovaný předseda jury den před konáním podniku za účasti 

ředitele, vedoucího tratě, zástupce jezdců a případně dalších potřebných osob. 

 

8. Startovní čísla 

Startovní čísla přiděluje pořadatel při dodržení přidělených startovních čísel dle nominace VV Svazu 

endura AČR. 

 

9. Administrativní a technická přejímka 

Místo : přímo v depu závodu v místě sekretariátu závodu /velký stan/ 

dne 9.8.2013 od 14.00 hod od 21.00 hod – MMČR, PČR 

dne 10.8.2013 od 17,00 – 19,00 hod-   PČR, 

dne 11.8.2013 od 8,00 hod do 9,00 hod -  Hobby C 

Každý motocykl musí odpovídat všem předpisům Všeobecného sportovního řádu, Technických 

předpisů pro tuto disciplínu, řádům a přílohám FMS AČR. Výjimka pro tento závod je použití 

motokrosového stroje a motokrosových pneumatik pouza pro jezdce Hobby. 

 

10. Licence 

Mez. Mistrovství ČR se mohou zúčastnit držitelé mezinárodní licence enduro FIM, FIM Europe 
nebo"A" a národní licence "A" vydaných FMS AČR. Zahraniční jezdci jsou povinni předložit licenci 
pro enduro a souhlas se startem, vystavený jejich národní federací. Dále se mohou zúčastnit jezdci 
s licencí vydanou FMS AČR pro motokros "A".  
 
Přebor ČR se mohou zúčastnit jezdci s licencí "B" nebo “M“ vydané FMS AČR. Zahraniční jezdci jsou 
povinni předložit licenci pro enduro a souhlas ke startu, vystavený jejich národní federací. Dále se 
mohou zúčastnit jezdci FMS AČR s licencí jiných sportovních odvětví "A" a jezdci motokrosu s 
licencí "B".   



 
Přeboru  Hobby C  se mohou zúčastnit pouze jezdci s licencí „C“ pro enduro a motokros vydané FMS 
AČR. 
Licenci jezdec odevzdá pořadateli u administrativní přejímky. Jezdci, kteří si nevyzvednou po 

skončení podniku svoji licenci, zašle pořadatel licenci na dobírku poštou v ceně 150,-- Kč. 

 

11. Průběh podniku 

Start prvního dne 9:30 hod 

Start druhého dne 8,30 hod 

Okruh kola se skládá z dvou barevně značených okruhů ( modrý a červený). Po vytlačení motocyklu 

z uzavřeného parkoviště, jezdec odstartuje do červeně značeného okruhu , v kterém bude obsažen 

enduro test. V prvním kole se tento test neměří. Po absolvování červeně značeného kola jezdec 

přijede do prostoru  časové kontroly v parkovišti doprovodu a přes časovou kontrolu se vydá do 

modře značeného okruhu, v kterém je obsažen cross test. Po absolvování modře značeného kruhu 

jezdec dojede do prostoru časové kontroly v parkovišti doprovodu a přes časovou kontrolu se vydá 

do červeně značeného okruhu  a tím do druhého kola celého závodu.   

Po odjetí níže stanovených kol závodu, jezdci MČR projedou předcílovou kontrolou a mají 15 minut 

na opravu a montáž na motocyklu. Po ukončení tohoto časového limitu odevzdají motocykl do 

uzavřeného parkoviště. 

Výše uvedený odstavec neplatí pro jezdce PČR  licence „B“ a „C“ 

Počet kol pro MČR: 4 kola 

Počet kol pro PČR: 4 kola 

Počet kol třída 80, licence „C“ a Ženy: 3 kola 

Počet kol třída Hobby C: 3 kola 

Okruh je ze  100% přírodního povrchu, skládajícího se  ze šotoliny, kamenitého, travnatého a 

lesního povrchu. Předpokládá se délka 1 okruhu 70 minut. 

Počet kol na druhý den bude upřesněn v prováděcím ustanovením pro druhý den soutěže. 

 

12. Zasedání jury 

Místo a první zasedání jury se bude konat 9.8.2013 v 21,30 hod. Další zasedání jury budou 

stanovena předsedou jury. 

 

13. Rozprava s jezdci a oficiální vývěska 

Rozprava s jezdci se bude konat 10.8.2013 v 9,00 hod, 11.8.2013 v 8,00 hod. Této porady se musí 

zúčastnit následující osoby: předseda jury, ředitel soutěže, vedoucí tratí a traťových komisařů, 



všichni jezdci a zástupci soutěžících. Během této porady se projednají dotazy jezdců a všechny 

organizační náležitosti. Informace na tomto setkání jsou oficiální, na následky absence plynoucí 

z případné neinformovanosti nebude brán později zřetel. Pro sdělení všech oficiálních informací je 

v prostoru depa umístěna oficiální vývěska pořadatele. 

 

14. Hodnocení závodu a předání cen 

Hodnocení bude provedeno v souladu se zněním VSŘ a NSŘ endura /především N 060.6 /. 

Pořadatel vyhlásí a předá ceny  po skončení závodu pro MMČR za 2 dny do 5. místa pořadí, 

kategorie Absolutní junior bude vyhlášena do 5-tého místa. 

PČR a Hobby C budou vyhlášeny každý den.  Ceny budou uděleny 3 jezdcům  po vyhlášení 

oficiálních výsledků. Udílení bodů bude provedeno do každého mistrovství zvlášť. 

 

15. Palivo 

Musí být použito v souladu s Technickými předpisy FMS AČR. Palivo může být zakoupeno u tří 

benzinových čerpadel ve Walbrzychu. 

 

16. Kontrola a prověření 

Jezdec či motocykl, který se zúčastnil podniku může být překontrolován v souladu s čl. 140.1 VSŘ 

FMS AČR nejen na základě protestu, ale i na základě rozhodnutí ředitele závodu nebo rozhodnutí 

předsedy jury. Jezdec je povinen umožnit provedení kontroly, případně zajistit rozebrání motocyklu 

svým mechanikem za přítomnosti technického komisaře. Předseda jury po konzultaci s TK stanový 

čas a místo kontroly popřípadě rozebrání motocyklu. Odmítnutí kontroly či nezajištění rozebrání 

motocyklu je důvodem k vyloučení jezdce ze závodu a k dalším sankcím jury dle Disciplinárního a 

arbitrážního řádu FMS AČR. 

 

17. Protesty a odvolání 

Podání protestu i odvolání se řídí zněním čl. N4 Disciplinárního a arbitrážního řádu FMS AČR a čl. 

N060.46 NSŘ endura. Všechny protesty musí být předloženy písemně řediteli závodu nebo 

předsedovi jury, který je dále předá jury a doloženy poplatkem 5000,-- Kč. Protesty proti výsledkům 

musí být předloženy písemně řediteli závodu do 30 min. po vyvěšení výsledků. Protesty na 

motocykl musí být vedle poplatku za protest doloženy navíc kaucí 4000,-- Kč /dvoutaktní moto./ 

případně 10 000,-- Kč /čtyřtaktní moto/. Protesty na palivo musí být doloženy navíc kaucí 10 000,--. 

Jezdci vzniká povinnost dát svůj motocykl v případě, že byl na tento podán protest, či v případě, že 

dojde k rozhodnutí předsedy jury dle čl. 16 těchto zvláštních ustanovení, k dispozici k rozebrání 

svým mechanikem. 

 



 

18. Směrnice životního prostředí: 

Prostor pro vylévání olejů a ostatních ekologicky závadných látek je zřízen u technické přejímky 

motocyklů. Porušení zákazu vylévání těchto látek v jiných prostorách je pokutováno částkou 500,-- 

Kč. Při provádění servisních prací na motocyklu je povinné použití absorpční rohože. Rozměr rohože 

je min. 160x100 cm. Porušení těchto nařízení je pokutováno částkou 500,-- Kč za každý přestupek. 

 

19. Pojištění 

Podpisem formuláře přihlášky do závodu jezdec potvrzuje, že je pojištěn v souladu s požadavky 

FMS AČR pro danou sezónu. Pořadatel má uzavřenou pojistnou smlouvu podle článku N110.1 

Všeobecného sportovního řádu FMS AČR v aktuální verzi. Pořadatel se zříká veškeré zodpovědnosti 

za poškození motocyklu, jeho příslušenství a dílů, vzniklého při nehodě, ohni nebo v jiných 

případech. 

Číslo pojistné smlouvy: 0018869726 u České podnikatelské pojišťovny. 

 

20. Výklad těchto zvláštních ustanovení 

Výklad těchto Zvláštních ustanovení je zcela v pravomoci jury. 

V Polici n. Met., Pěkově  dne 9.7.2013 

Ředitel soutěže: Josef Klimeš, v. r. 

Schváleno Sekretariátem FMS AČR dne…10.7.2013……pod číslem…E 12/2013…………….. 

 


