
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
MEZINÁRODNÍ ŠESTIDENNÍ SOUTĚŽ ENDURO FIM 

SAN JUAN – ARGENTINA 2014 

MISTROVSTVÍ SVĚTA PRO NÁRODNÍ TÝMY: 
Světovou trofej FIM
Světovou juniorskou trofej FIM
Světovou trofej žen FIM

SVĚTOVÝ POHÁR PRO: 
klubové týmy
tovární týmy

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 
nařízeními (směrnicemi, úpravami) pořadatele, která budou schválena mezinárodní jury.

MEZINÁRODNÍ ČÍSLO SOUTĚŽE: IMN 401/01

DATUM: 3.listopadu – 8. listopadu 2014

MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE: San Juan, Argentina

PŘÍJEZD:
Letadlem:
Existují pravidelné lety leteckých společností Aerolineas Argentinas a LAN Argentina 
airlines z vnitrostátního letiště “Aeroparque” v Buenos Aires na letiště “Domingo Faustino 
Sarmiento” v San Juanu.
Nejbližší jiná možná letiště do oblasti jsou: letiště “Aeropuerto Internacional El Plumerillo” 
v Mendoza (170km) a letiště "Brigadier Mayor César R. Ojeda" ve městě San Luis 
(314km). 
Autem:
Použijte národní silnici číslo Nº7.
Je také možné použít národní silnici číslo Nº8 a část silnice číslo Nº40.

ČASOVÉ PÁSMO: -3 h GMT

ADRESA POŘADATELE:
+Eventos SA 
Monseñor Pablo Cabrera 2256 – Altos de San Martin 
Córdoba - Argentina 
Telephone: +54 351 487 2010 
Fax: +54 351 487 2727 
SITO WEB: www.fim-isde2014.com 
EMAIL: info@fim-isde2014.com 



1. OTEVÍRACÍ HODINY SEKRETARIÁTU ISDE

Sekretariát ISDE bude otevřen od 27. října 2014 od 10,00 do 18,00 hodin. Po 31. říjnu 
budou pracovní hodiny oznámeny na vchodu do sekretariátu.

2. PŘIHLÁŠKY

Období předběžných přihlášek začíná 1. lednem a probíhá do 15. února 2014. Musí být 
provedena platba 25% celkové výše startovního poplatku.
Pořadatel zašle všem federacím e-mail s informací a s formulářem, který musí být 
vyplněn pro předběžnou přihlášku. Aby byla Vaše přihláška přijata, prosím, připojte 
doklad o platbě 25% celkové částky startovného.
Abyste věděli způsob platby nebo obdržení formuláře přihlášky, prosím, neváhejte 
kontaktovat sekretariát na info@fim-isde2014.com (podívejte se na úplnou informaci o 
kontaktech na straně 1 tohoto dokumentu.
Pořadatel oznámí do 28. února 2014 počty týmů, přijatých z každé země.

Celkový startovní poplatek za jezdce je 630,- EUR. Jak bylo uvedeno výše, 25% (157,50
EUR) musí být zaplaceno v době podání předběžných přihlášek a zbytek (472,50 EUR) 
musí být zaplaceno 12 týdnů před provním dnem ISDE (ne později než 11. srpna 2014.

Aby byly Vaše přihlášky přijaty, musí být definitivní (konečné) formuláře, obsahující 
název týmu, jméno, kontaktní údaje, třídu, motocykl, číslo rámu (VIN) a registrační 
značku zaslány před 22. zářím 2014.
Maximální počet přihlášek je 550.
Aby byly oficiální formuláře přihlášek platné, musí být zaslány pořadateli s potvrzením o 
platbě požadovaného poplatku pro příslušného jezdce.
Přihlášky, které nebudou obsahovat potvrzení o platbě, nebudou přijaty.

INFORMACE PRO PLATBU STARTOVNÍHO POPLATKU:

Prosím, ověřte se sekretariátem prostředky a způsoby platby. 

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 na sekretariát ISDE nejpozději 
do 28. června 2014. Od tohoto datumu dále může pořadatel hospodařit s tímto 
prostorem a smí ho pronajmout jiným stranám, které o něj mají zájem.

mailto:prensa@fim-isde2014.com


4. STŘEDISKO SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

Tiskové středisko je umístěno ve stálém středisku sdělovacích prostředků na stadionu 
San Juan del Bicentenario Stadium, umístěném na národní silnici Nº40 mezi ulicemi 6 a
7 v Pocitos, San Juan, Argentina. Tiskové středisko se otevře dne 31. října 2014.
Předběžné akreditace, provedené zasláním e-mailu na adresu prensa@fim-
isde2014.com ke kterému bude připojen formulář, který bude od 5. března 2014 k 
dispozici na internetové stránce www.fim-isde2014.com.

5. UBYTOVÁNÍ

Prosím, kontaktujte: Altamarca
Tel: +54 11 4733 33 22 
Email: booking.isde@altamarca.com.ar 

6. PADDOCK ( CENTRUM – STŘEDISKO ISDE)

Paddock 101. vydání ISDE bude umístěn na stadionu San Juan del Bicentenario
Stadium, umístěném na národní silnici Nº40, mezi ulicemi 6 a 7 v Pocitos, San Juan,
Argentina. Plocha paddocku se otevře v pondělí nebo v úterý 27. nebo 28. října 2014 od 
12,00 hodin. Počet automobilů, kterým bude povoleno vjet do paddocku, bude omezen.
Paddock bude uzavřen pro vozidla (dopravní prostředky) od 3. listopadu do 7. listopadu
2014 od 08:00 hodin do příjezdu posledního závodníka.

7. UZAVŘENÉ PARKOVIŠTĚ

Uzavřené parkoviště 101. vydání ISDE bude umístěno na stadionu San Juan del
Bicentenario Stadium, umístěném na národní silnici Nº40, mezi ulicemi 6 a 7 v Pocitos, 
San Juan, Argentina.

8. ADMINISTRATIVNÍ PŘEJÍMKA

Administrativní přejímka se bude konat v administrativním středisku ISDE na stadionu  
San Juan del Bicentenario Stadium. Před administrativní přejímkou jsou všichni delegáti 
a týmoví manažeři žádáni, aby se podrobili procesu akreditace na sekretariátě ISDE. 
Akreditace končí 1. listopadu 2014 v 18.00 hodin.
Administrativní přejímka se bude konat od 30. října 2014 od 09.00 hodin do 19.00 hodin 
do 1. listopadu od 09.00 hodin do 12:00 hodin.
Časové harmonogramy administrativních a technických přejímek pro každou zemi budou 
zveřejněny na sekretariátě ISDE a na oficiální internetové stránce závodu 28. září 2014 
ve 12,00 hodin v poledne. Požadavky a dokumenty, potřebné k administrativní přejímce: :

licence FIM, předepsaná pro daný typ soutěže, 
platný řidičský průkaz, 
cestovní pas,
potvrzení o platbě startovního poplatku,
vyplněný formulář pořadatele, který bude vydán během akreditace týmovým 

manažerům nebo delegátům zemí,

mailto:prensa@fim-isde2014.com
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potvrzení o mezinárodním pojištění zákonné odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem motorového vozidla, platné v Argentině. Jestliže nemáte platné potvrzení o 
pojištění, pořadatel požaduje, aby byl motocykl registrován argentinskou pojišťovací 
společností (na finanční náklady jezdce).
9. TECHNICKÉ PŘEJÍMKY

Technické přejímky se budou konat na stadionu San Juan del Bicentenario Stadium, 
umístěném na národní silnici Nº40,  mezi ulicemi 6 a  7 v Pocitos, San Juan, Argentina. 
Budou se konat od 30. října 2014 od 09,00 hodin do 19,00 hodin do 1. listopadu od 
09.00 hodin do 13,00 hodin.
Požadavky a dokumenty, potřebné pro technickou přejímku:
-    vyplněný formulář pořadatele

− Motocykly podle článků 061.41, 061.42, 061.43 a 061.44.
− Originální registrační karta motocyklu (s číslem rámu) a originální registrační značka. 
− Přilby v souladu s články 01.69 a 01.70 technických řádů FIM pro enduro.

− Přilby jezdců trophy týmu, juniorského trophy týmu a ženského trophy týmu musí 
vyhovovat článku 01.73 technických řádů FIM pro enduro a článku 60.6 
Všeobecného sportovního řádu FIM. 

10. TŘÍDY

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 101. ISDE bude umístěna přibližně 10 km od paddocku. Bude otevřena 
od 28. do 31. října 2014 od 09.00 hodin do 12.00 hodin a od 14.00 hodin do 18.00 hodin.

12. PŘÍSTUP DO PRACOVNÍHO PROSTORU

V souladu s článkem 061.54.5 budou mít přístup do pracovního prostoru následující osoby: 

2 osoby pro každý trophy tým,
1 osoba pro každý juniorský trophy tým a klubový tým,
ředitel soutěže přijme rozhodnutí v jiných mimořádných (výjimečných) případech,
akreditovaný personál televizních stanic a fotografové-novináři (propustky budou k          

dispozici ve středisku sdělovacích prostředků), počet novinářů, vstupujících do tohoto 
prostoru, může být omezen ředitelem závodu.

mezinárodní jury a delegáti národních federací FMN. 



13. 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.
14. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Každý jezdec musí respektovat ustanovení řádů FIM, týkajících se životního prostředí 
a musí být vybaven ochrannou podložkou pod svůj motocykl.

15. NUMBER PLATES AND STARTING ORDER

Číslové tabulky a startovní pořadí bude dodrženo podle řádů FIM. Reklama na 
podkladech startovních čísel je vyhrazena pro pořadatele. Jezdci musí prohlásit 
(deklarovat), že byli informováni o této povinnosti a že souhlasí s použitím označení, 
dodaným pořadatelem během soutěže. Na podkladu startovního čísla bude zobrazeno 
startovní číslo a loga partnerů ISDE 2014.

16. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ISDE

Slavnostní zahájení 101. ISDE se bude konat na stadionu San Juan del Bicentenario
Stadium v sobotu 1. listopadu 2014 ve 20:30 hodin. Pořadatel vydá přesné pokyny pro 
průvod (přehlídku zúčastněných států a pro činnost během slavnostního zahájení.

17. START

Start prvního dne se bude konat na stadionu San Juan del Bicentenario Stadium   
v 08.00 hodin. 
Start se bude konat podle ustanovení článku 061.57 řádů FIM pro ISDE.
Ve dnech 2 až 6 bude start v 07:30 nebo 07:45 hodin. 

18. TRAŤ

Celková délka trati včetně speciálních testů je přibližně  1300 km. 

Den 1: Délka celé tratě: přibližně 260 km, každý den 1 kolo a půl kola 4 časové kontroly 
(mimo - s vyloučením paddocku). 

Den 2: Délka celé tratě: přibližně 260 km, každý den 1 kolo a půl kola 4 časové kontroly 
(mimo - s vyloučením paddocku). 

Den 3: Délka celé tratě: přibližně 260 km, každý den 1 kolo a půl kola 4 časové kontroly 
(mimo - s vyloučením paddocku). 

Den 4: Délka celé tratě: přibližně 260 km, každý den 1 kolo a půl kola 4 časové kontroly 
(mimo - s vyloučením paddocku). 



Den 5: Délka celé tratě: přibližně 260 km, každý den 1 kolo a půl kola 4 časové kontroly 
(mimo - s vyloučením paddocku). 

Den 6: Délka tratě: přibližně 55 km, 1 časová kontrola a závěrečný test na 
motokrosové trati ASER. 

19. SPECIÁLNÍ TESTY

Místa a trati speciálních testů budou zveřejněny na oficiální tabuli v sekretariátě soutěže 
29. října 2014. 

20. PENALIZACE PRO JEZDCE

Penalizace pro jezdce budou uplatněny (použity) podle článku 061.88 řádů FIM pro 
ISDE.

21. PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU PRO PROVOZ NA SOUKROMÝCH 
SILNICÍCH 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. 
Prosím, berte na vědomí, že v Argentině je povinné mít při jízdě kdykoliv, i za bílého dne, 
rozsvícený světlomet. 
Jezdci, kteří nebudou dodržovat tento pokyn (příkaz), mohou být vyloučeni ze soutěže 
nebo být postiženi jinými tresty podle Všeobecného sportovního řádu FIM.

23. ORGANIZCE A BEZPEČNOSTNÍ OCHRANA POHYBU MOTOROVÝCH VOZIDEL

Do celého prostoru  stadionu San Juan del Bicentenario Stadium, kde je umístěno 
organizační centrum ISDE 2014 (sekretariát, paddock, Uzavřené parkoviště, start a cíl) 
je omezen přístup veřejnosti. Uzavřené oddělené parkovací prostory jsou rezervovány 
pro jury, zástupce tisku, VIP, oficiální činovníky, účastníky a týmy. Parkovací propustky 
a instrukce budou přiděleny (vydány) během akreditace. 

24. 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.



25. VÝKLAD USTANOVENÍ A ŘÁDŮ

Výklad ustanovení a řádů FIM pro ISDE a Zvláštních ustanovení, schválených pro tuto 
soutěž, je v kompetenci mezinárodní jury, schválené FIM pro tuto soutěž. Jury se smí 
také zabývat všemi záležitostmi, které nejsou uvedeny v těchto ustanoveních a řádech. 

26. ZASEDÁNÍ JURY

Zasedání jury se budou konat v místnosti uvnitř stadionu San Juan del Bicentenario
Stadium. První zasedání se bude konat 29. října 2014 v 17.00 hodin. Časový 
harmonogram dalších zasedání jury bude stanoven prezidentem jury a bude zveřejněn 
na oficiální vývěsní tabuli.

27. SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ A PŘEDÁNÍ CEN

Slavnostní zakončení soutěže a předání cen se bude konat na stadionu San Juan del
Bicentenario Stadium 8. listopadu ve 20,00 hodin.
Závodníci, kteří se nezúčastní slavnostního zakončení a předání cen, nebudou mít právo 
obdržet cenu. Avšak celková umístění zůstanou nezměněna.

28. 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.

29. OFICIÁLNÍ ČINOVNÍCI

prezident jury, deleg. FIM:  Heinrich Schmidt FIM FIM
Jean-Pierre Ipuy 
bude oznámeno 
Roger Johansson 

člen jury, delegovaný FIM :
člen jury, delegovaný FMNR: 
technický delegát FIM:
delegát FIM pro živ. prostředí:
lékařský delegát FIM:
závodní ředitel FIM:
inspektor FIM pro trať:
ředitel závodu:

bude oznámeno 
bude oznámeno 
Pedro Mariano 
Giovanni Sala  
Erick Nevels   

FIM Licence 7424/8368___ 
FIM Licence 8355 
FIM Licence ________ 
FIM Licence _bude oznámeno 
FIM Licence ________ 
FIM Licence ________ 
FIM Licence _bude oznámeno 
FIM Licence _bude oznámeno 
FIM Licence _7074___ 

zástupce ředitele závodu: FIM Licence ________ 
sekretář závodu: FIM Licence ________ 

FIM Licence ________ 
FIM Licence ________ 
FIM Licence ________ 
FIM Licence ________ 

technický komisař: 
časomíra:
delegát pro živ. pr., del. FMNR:
hlavní lékař:
sekretář jury:

bude oznámeno 
bude oznámeno 
bude oznámeno 
bude oznámeno 
bude oznámeno 
bude oznámeno 
bude oznámeno FIM Licence ________ 

Jean-Guillaume Meiller FIM Licence ________ 
Představitelé FIM CEN: 
předseda FIM CEN   
koordinátor FIM CEN  Jean-Paul Gombeaud  FIM Licence ________ 




