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Komise Enduro & Rally Malta  

pátek, 3.  
července 2015 9:00- 17:00  

 
Přítomni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komise pracovala podle následujícího po řadu jednání:  
 
Q.1 Zahájení zasedání, zprávy  ze sportovní rady; 
Q.2 Schválení zápisu ze zasedání komise v Římě; 
Q.3 Rozbory a bilance mistrovství Evropy enduro 2015  – kolo 1 a 2: schválení výsledků; 
Q.4 Enduro 2016, sportovní řády a termíny; 
Q.5 Pohár FIM Europe v extrémním enduru: rozbory a bilance 2015, kolo 1 a kolo 2; 

schválení výsledků; 
Q.6 Pohár v extrémním enduru 2016: sportovní řády a kalendář; 
Q.7 Mistrovství v soutěžích Bajas: rozbory a bilance mistrovství 2015, kolo 1, kolo 2     a 

kolo 3, schválení výsledků; 
Q. 8  Mistrovství Bajas 2016,  sportovní řády a kalendář; 
Q. 9    Pohár Rally FIM-Europe, sportovní řády, termíny 2016; 
Q.10 Pohár FIM-Europe v enduru motorových saní: schválení výsledků 2015, sportovní 

řády a kalendář 2016; 
Q.11 Prezidenti jury, pozorovatelé, rozhodčí 2015; 
Q.12 Různé 
 
Q. 1 – Marco Bolzonello přivítal každého na zasedání a poděkoval každému za práci v roce 
2015. 
Marco Bolzonello také poznamenal, že John Collins a Pedro Mariano byli také členy komise 
enduro FIM a že mohou být schopni poskytnout pomoc ve snaze zajistit co nejvíce 
spolupráce, jak jen to bude možné. 
 
Zasedání sportovní rady se konalo v předcházejícím dni a Marco Bolzonello podal krátkou 
zprávu o tomto zasedání. Potvrdil, že následující zasedání komise enduro se nemůže konat 
po finálovém závodě v Německu, ale že bude potřeba ho uskutečnit v Římě. Navrhované 
termíny byly 24. října nebo 7. listopadu. Termín by měl být potvrzeno. 
Informoval také, že požádal řídící radu, aby zvážila dva návrhy: 
a) kamery na přilbách 
b) stroje UTV I podniky Bajas 
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Řídící rada zváží oba návrhy. 
Oznámil zde, že byly určité diskuse, týkající se nákladů na licence, ale žádné solidní závěry 
se neobjevily. 
 
Q. 2 – Zápis pro zasedání komise v Římě: Ten byl schválen. 
 
Q.  3 – Rozbor a bilance kol mistrovství Evropy 2015 k datu konání zasedání: Zprávy byly 
podány z: 
Kolo 1 - Itálie.   Heiko Junge byl prezident jury a oznámil, že to byl velmi dobrý závod 
s dobrou tratí a speciálními testy. Organizace byla dobrá, ale bylo tam znepokojení, týkající 
se počtu poskytnutých (zajištěných) toalet a sprch. 
Kolo 2 – Chorvatsko. Sandor Sasvari byl prezident jury a také informoval, že to byl dobrý 
závod. Marco Bolzonello pracoval tvrdě s pořadateli a to se projevilo ve výborné organizaci. 
Byl to velký důkaz toho, že mistrovství je nyní velmi úspěšné. 
 
Výsledky kola 1 i kola 2 byly schváleny. Průběžná pořadí mistrovství k datumu konání 
zasedání byla také schválena. 
 
Q. 4 - Sportovní řády a kalendář pro rok 2016 
Heiko Junge upozornil, že je třeba věnovat pozornost skutečnosti, že v SRN jsou 3 
kategorie národních licencí a dotazoval se, která bude platná pro závod mistrovství Evropy, 
který uznává (akceptuje) národní licence. Rozhodnutí je, že to je záležitost pro federace, 
aby rozhodly samy, protože znamenají velké rozdíly. 
 
Bylo rozhodnuto, že kategorie 125 ccm 4-takt bude vyřazena. 
 
Kalendář 2016:  Po dlouhé diskusi byl kalendář schválen následovně: 

Francie – Brioude- FFM 26./27. března 
Itálie - Donoratico - FMI   08./09. dubna 
Lotyšsko – Ogre - LaMSF  16./17. července (bude 23./24. července)  
Nizozemsko  - Harfsen- KNMV (finále)  28./29. října. 
Komise souhlasila, že závěrečný závod by se měl jet v Holandsku, ale tam může být 
problém, jestliže bude ISDE organizována během měsíce října 2016. Bylo odsouhlaseno 
pokusit se toto stanovit  co nejdříve. Pokud by nebylo možné najít vhodný termín dále od 
ISDE, byl by předložen náhradní termín pro závěrečný závod v září. 
 
V zásadě bylo odsouhlaseno, že pro rok 2017 potřebují závody (kola) v Portugalsku a 
Polsku určitou přednost (prioritu). 
 
Body Q. 5 až Q. 10 nebyly přeloženy do českého jazyka, protože se nejedná o body, 
týkající se klasického endura. Obsah je možno si zjistit v připojené anglické verzi. 
 
Q. 11 - Prezidenti jury, pozorovatelé, rozhodčí 2015  
Otázka byla odložena do následujícího podzimního zasedání komise. 
 
Q. 12 – Různé – nebylo přeloženo,do českého jazyka, protože v tomto bodě není nic, co 
by se týkalo klasického endura. Obsah je možno si zjistit v připojené anglické verzi. 
 
Malta,  3.  července 2015  
 
Předseda: Marco Bolzonello , v.r. 


