
Federace motocyklového sportu 

Komise endura 

Zápis z jednání č. 2/22 

Místo konání: Jednání proběhlo on-line video konferencí 

Přítomní členové komise: Miroslav Haruda, Jakub Horák, Radek Toman, Martin Prusík, Jiří Žalud, Květa 
Živná, Petr Císař, Václav Suchý - omluven 

Jednání bylo řádně svoláno předsedou komise osobním pozváním jednotlivých členů a prostřednictvím 
aplikace WhatsApp. 

Jednání bylo zahájeno předsedou komise endura M. Harudou, který přivítal všechny přítomné a 
konstatoval usnášeníschopnost komise. 

Jednání komise probíhalo v následujících bodech: 

1. Vyúčtování dotací: Komise projednala a schválila podrobné vyúčtování dotací z programu 1 
(reprezentace), programu 2 (juniorská reprezentace) a programu 5 (materiální zabezpečení) 
předložené M. Harudou členům komise. 
 
Celkové přidělené částky dle jednotlivých dotačních titulů 
Program 1 reprezentace 1 000 000,-Kč 
Program 2 Juniorská reprezentace 200 000,-Kč 
Program 5 materiální zabezpečení 300 000,-Kč 

Výtah z čerpání dotačních programů:  

Na juniorskou reprezentaci na ISDE bylo vydáno: 

z programu 1/ 685 777,- Kč  
z programu 2/ 162 620,- Kč   

Na podporu jednotlivých reprezentantů bylo rozděleno: 

z programu 1/ 314 222,- Kč 
z programu 2/ 35 379,- Kč 

Z programu 5/ bylo rozděleno: 

na podporu pořadatelů 282 690,- Kč  
na závěrečné vyhlášení 17 310,- Kč. 

Všechny dotační programy byly plně vyčerpány.  

2. Změny v seriálu 
              Komise vyhodnotila dotazníkovou akci mezi jezdci endura a přistoupila k následným 
rozhodnutím: 

a. Komise projednala a schválila pro rok 2023 rozšíření seriálu o závěrečný jednodenní 
motokros. Závod bude spojen se závěrečným vyhlášením. Provedení závodu bude 
zapracováno do sportovních řádů, 

b. Komise projednala a schválila vypsání 2 seriálů. Seriál „ENDURO“ se bude skládat ze 
všech vypsaných závodů enduro, endurosprint a motokros.  Seriál „ENDUROSPRINT“ 



se bude skládat z vypsaných závodů endurosprint a motokros. Účast v jednom závodě 
znamená automaticky bodování do obou seriálů, 

c. Komise projednala a schválila změnu objemových tříd v PČR. Změna je návratem 
k třídám z předchozích let: E1 do 125 ccm 2T a do 250 ccm 4T, E2 do 250 ccm 2T a 450 
ccm 4T, E3 nad 250 ccm 2T a nad 450 ccm 4T, 

d. Komise projednala a schválila změnu v pořadí startujících v PČR. Na startu prvního 
závodu PČR pořadí startujících podle startovních čísel. Na druhém závodě bude pořadí 
startujících určeno podle pořadí časů z předchozího závodu bez rozdílu tříd. (Pokud 
bude pro některou třídu stanoven nižší počet kol bude pořadí určeno z takto sníženého 
počtu kol u všech tříd)   Tato změna se netýká třídy 85ccm 

e. Komise projednala a schválila, že střídání pořadí startu PČR a MČR v jednotlivých dnech 
a závodech ponechá na rozhodnutí pořadatele s ohledem na místní podmínky, 

f. Komise projednala a schválila, že řazení motocyklů před startem endurosprintu bude 
probíhat formou předstartovního prostoru v době 20 minut před startem prvního 
jezdce. Nejpozději v tomto čase se musí jezdec dostavit s motocyklem do 
předstartovního prostoru. Trest za pozdní příchod se bude řešit dle sportovních řádů. 

g. Komise projednala a schválila, že rozprava s jezdci bude probíhat v době 20 minut před 
startem první jízdy dne v blízkosti předstartovního prostoru, 

h. Komise projednala a schválila, že závody budou i nadále dvoudenní, kromě 
závěrečného motokrosu, 

i. Komise projednala a zamítla návrh, otáčení směru jízdy pro druhý závodní den. 
j. Komise projednala a schválila změny v systému startovních čísel, 
k. Komise projednala a schválila, že závody jezdců bez licence se budou konat, pokud to 

umožní časový harmonogram. Bezlicenční jezdci nemohou startovat spolu s licenčními 
jezdci, 

l. Komise projednala a schválila, že budou nadále pokračovat přípravné podniky dětí 
tam, kde je to organizačně možné. 

Komise dále konstatovala, že současná situace financování disciplín spadajících pod Komisi Enduro je 
nevyhovující a kritická. Komise se proto snaží zajistit další finanční prostředky pro financování disciplíny 
enduro a endurosprint, aby bylo možné přispět pořadatelům na pořádání podniků více finančních 
prostředků. Komise poděkovala členovi komise p. Žaludovi a Michaele Žaludové za aktivní přístup 
k získávání sponzorů seriálu. Počet závodů Enduro je limitován počtem pořadatelů ochotných 
uspořádat v dnešních podmínkách organizačně a finančně náročnou soutěž. Komisi se podařilo zajistit 
kromě podniku ve Mšeně ještě podnik Enduro v Dobřanech u Plzně. Novým podnikem bude také závod 
v Brankách na Moravě. Komise Endura se bude snažit najít další pořadatele na Moravě, aby rozložení 
závodů po republice bylo vyrovnanější. Samostatným závodem bude MMČR Extreme enduro 
v Benešově. 

  

Na závěr proběhla volná diskuse, po které předseda Miroslav Haruda jednání komise ukončil.  

 

28. prosince 2022 

 

Miroslav Haruda v.r. 
                            Předseda Komise endura 


