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Komise pro enduro a terénní rally Bajas 
 

ŘÍM, ITÁLIE, HOTEL TIBER 
 

Sobota, 24. října 2015, 09:00 - 17:00 
 

Zápis ze zasedání 
Přítomni: Marco Bolzonello (FMI) – prezident komise  
 John Collins (ACU) - viceprezident 

Robert Svensson (SVEMO) 
Sandor Sasvari (MAMS)  
Pavol Sas (SMF)  
Hannu Hakkala (SML)  
Arturs Robesznieks (LaMSF) 

Pedro Mariano (FMP) 
Omluveni: Alain Rocheleux (FFM) 

Heiko Junge (DMSB) 
Hosté:  pan Martin de Graaf – předseda komise pro sport 

 pan Oriol Bulto –ředitel  CTI (technická komise) 
slečna Paola Bianchetti – sportovní servis FIM Europe 

 

Komise pracovala podle následujícího pořadu jednání: 
Q.1 Zahájení zasedání; 
Q.2  Schválení zápisu ze zasedání komise na Maltě; 
Q.3  Rozbory a bilance mistrovství Evropy enduro 2015 – kolo 3: schválení výsledků; 
Q.4 Enduro 2016: sportovní řády & kalendář; 
Q 5 Pohár FIM Europe v extrémním enduru: rozbory a bilance roku 2015, kolo 3: schválení výsledků; 
Q.6 Pohár FIM Europe v extrémním enduru 2016: sportovní řády & kalendář; 
Q.7 Rozbory a bilance mistrovství Evropy Bajas 2015  – kolo 4 a 5: schválení výsledků; 
Q.8 Mistrovství Bajas  2016: sportovní řády & kalendář; 
Q.9 Pohár FIM Europe rally: sportovní řády, termíny 2016; 

Q. 10 Pohár FIM Europe v enduru motorových saní: schválení výsledků 2015; sportovní řády & kalendář 2016; 

Q.11 Prezidenti Jury, pozorovatelé, rozhodčí pro rok 2016; 

Q.12 Různé 

 
Q. 1 - Marco Bolzonello přivítal každého na zasedání a poděkoval každému za práci v roce 2015. 
 
Q. 2 Zápis byl schválen a doplňkem, uvedeným panem Sasvarim, týkajícím se příjmení, které není uvedeno 
správně. 
 
Q. 3 Rozbory a bilance mistrovství Evropy enduro roku 2015. Zprávy přednesli: 

Kolo 3 – Finsko. Prezident jury John Collins podal zprávu, že trať byla velmi obtížná a že pro druhý den musela být 
přijata některá rozhodnutí ke zkrácení trati závodu. 
Výsledky byly schváleny. Poslední závod roku 2015 se bude konat příští týden v Německu a komise schválí tyto 
výsledky a hodnocení seriálu na krátkém zasedání v Německu. 
 
Q. 4: Mistrovství Evropy enduro2016. Sportovní řády a kalendář 
Malé změny ve sportovních řádech, provedené na zasedání na Maltě, byly schváleny. Bylo také napsáno, že 
vítězové trofejí národů (národní & juniorské & ženské týmy neustále), kteří byli dosavadními držiteli trofejí, jsou 
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odpovědné za včasné vrácení trofejí pořadateli závěrečného kola v následujícím roce. 
Proběhla diskuse kolem prodloužení celkového časového limitu pro ženy & veterány na 60 minut by udělalo trať 
velmi obtížnou. Rozhodnutím bylo, že stávající pravidlo zůstane v platnosti, ale bylo doporučeno pořadatelům, že 
za těchto okolností bude počet kol a vymezený časový harmonogram přizpůsoben a mohl by být odlišný od 
ostatních tříd, způsobený zpožděním údajů mistrovství světa, ISDE a potřebami našich promotérů. 
 
Kalendář 2016: Kalendář byl schválen následovně (viz níže). Problémy (potíže), způsobené zpožděním 
mistrovstvím světa, ISDE a potřebami našich promotérů byly vzaty na vědomí. 
Kalendář byl schválen následovně: 
 

12.-13. března 2016 ITÁLIE –Donoratico (z Prahy cca 1150 km) FMI  

26.-27. března 2016 FRANCIE –Brioude (z Prahy cca 1290 km) FFM  

30.-31. července 2016 LOTYŠSKO –Ogre (z Prahy cca 1360 km) LaMSF  

28.-29. října 2016 NIZOZEMSKO –Harfsen (z Prahy cca 780 km) KNMV FINÁLE & Trofej národů 
 

 

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: 
 ENDURO  prezident Jury/rozhodčí 

1) 12.-13. BŘEZNA ITÁLIE -Donoratico A.Rochelleux 

2) 26.-27. BŘEZNA FRANCIE -Brioude P.Mariano (bude potvrzeno) 

3) 30.-31. ČERVENCE LOTYŠSKO -Ogre M. Bolzonello (bude potvrzeno) 

4) 28.-29. ŘÍJNA NIZOZEMSKO -Harfsen J. Collins 

 POHÁR EXTRÉMNÍHO ENDURA  

1) 10. LEDNA VELKÁ BRITÁNIE Bradford/Leeds pořádající federace 

2) 22. KVĚTNA PORTUGALSKO pořádající federace 

3) 26. ČERVNA RUMUNSKO-Valea Prahovei P. Sas 

4) 23.-24. ČERVENCE (bude potvrzeno) ŠVÉDSKO-  pořádající federace 

 Pohár Super Enduro   

1) 5. PROSINCE 2015 POLSKO -Lodž Pavol Sas (rozhodčí) 

 BAJAS   

1) 12.-13. BŘEZNA MAĎARSKO - Kecskemet/Bugac bude upřesněno 

2) 24.-26. ČERVNA ITÁLIE-Pordenone S. Sasvari 

3) 11.-14. SRPNA MAĎARSKO-Vezprem H. Junge 

4) 9.-10. ZÁŘÍ PORTUGALSKO-Idhana a Nova H. Hakkala 

5) 23.-25. ZÁŘÍ BULHARSKO-Samokov R. Svensson 

 POHÁR V ENDURU MOTOROVÝCH SANÍ ENDURO CUP  

1) 11.-12. BŘEZNA FINSKO - Kemijarvi A. Robeszknieks 
 

Q. 12 Různé: 
Týkalo se různých otázek: 
1) Příloha k závěrečnému závodu ME enduro 2015, pravidla pro prolog; 
2) Závody Bajas; 
3) Kamery na přilbách; 
4) Licence pro poháry FIME; 
5) Pohár FIME Super enduro. 
 

P. 1: nepřeloženo, protože se týká závodu, který již proběhl, obsah je možno zjistit v anglickém originále. 
P. 2: nepřeloženo, netýká se klasického endura, obsah je možno zjistit v anglickém originále. 
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P. 3: Pan Bultó objasnil, že z bezpečnostních důvodů a s ohledem na homologace přileb nemůže být použití 
kamer na přilbách nebo na těle jezdců povoleno. Kamery smějí být umístěny pouze na motocyklech. 
P. 4: Pro poháry FIME, které jsou pokládány za podpůrné (reklamní) závody, by neměla být požadována 
mezinárodní licence a platí jezdcova národní licence. Pohled komise je takový, že přednost (priorita) musí být 
položena na pojistné krytí (pojištění) jezdce. Pan de Graaf a FIME vyhodnotí uveřejnění a souhlas směrem 
k podpůrným (reklamním) hlediskům. 
P. 5: 5. prosince bude společně se závodem MS super enduro pořádán závod Poháru FIME v super enduru, 
přístupný pro 32 jezdců evropských národních federací. Zvláštní ustanovení byla schválena. Komise rozhodla, 
že sportovní řády FIM mohou být použity i pro závod Pohru FIME a budou použity rozhodčím, jmenovaným 
FIME. Tento rozhodčí bude mít funkce a povinnosti, stanovené v článku 066.3.5.1 sportovních řádů FIM pro 
super enduro. Kromě toho (navíc):  Bylo potvrzeno (schváleno), jezdec, který bude soutěžit v Poháru FIME, 
nemůže soutěžit také v MS FIM super enduro. 
Mr. Collins také otevřel otázku o lékařském plánu pro závod enduro s doporučením na počet doktorů, 
paramediků a záchranných (sanitních) vozidel. Vzdálenost nejbližší nemocnice od místa konání závodu byla také 
důležitá. Komise vedla pečlivou diskusi s s poznámkami, že ne všechno, co se dělá na základě organizačních 
zkušeností a co se dělá v současnosti, je v zásadě odpovídající (vyhovující). Bylo poznamenáno, že je v tomto 
ohledu docela dost rozmanitostí v národních zákonech. 
Další otázky se neobjevily. 
Prezident komise pan Bolzonello poděkoval každému, a speciálně panu Collinsovi za sekretářskou podporu při 
každém zasedání, a celé komisi za uplynulou práci a vynikající spolupráci a komunikaci během celého roku. 
Zasedání bylo ukončeno v 17,00 hodin. 
 
 
předseda sekretář zasedání 
M: BOLZONELLO, v.r. J. COLLINS 
 
 
Bolzano, 2. listopadu 2015 


