
 

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 
Mistrovství Evropy enduro – Paikuse 2017 

 
název podniku: Mistrovství Evropy Enduro 2017 – Kolo 2  
 
místo: PAIKUSE (EST)  EMN:  30/2 
 

třídy: 

U20 Junior;  E1 Junior; E2/3 Junior; 
E1,E2,E3 Senior; Veterán; Ženy; 

národní t řídy  datum:  8.-9. července 2017  
 

pořádající federace: EMF  země: Estonsko  
                                   
 
Příjezd:                  
 
nejbližší letiště:  

Tallin 
Riga  vzd.: 

 132 
181 km od místa konání 

 
dálnice:  E67 do Pärnu  národní silnice: 59 do Paikuse  
 
nejbližší město: Pärnu  vzd.: 6 km od okruhu 
 
   směr:   ( sever/jih/západ/východ) 
 
nejbližší nemocnice: Pärnu  vzd.:  9 km od místa konání 
 
adresa nemocnice: Ristiku 1, Pärnu  
 
telefon: +  372 44 73 301  Pohotovost 112  

1. POŘADATEL:  

 
 
  
 MTÜ Paikuse Motoklubi    

adresa: 

 
  
 Paide mnt. 19a, Paikuse, 86602, Pärnumaa    

 
telefon: + 372 51 39 040 Fax: +  

E-Mail: 

 
 
 
paikuseenduro@gmail.com    

webová str.: 

 
  

 www.paikuse-enduro.eu    
 
2. PŘIHLÁŠKY:                  
 
Přihlášky musí být zpracovány na oficiálním formuláři přihlášky a musí být zaslány na 
sekretariát závodu. Formulář přihlášky je k dispozici na internetových stránkách 
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pořadatele Všechny přihlášky musí být obdrženy pořadatelem nejpozději 8. června 2017 
(30 dní před startem závodu). 
Startovní poplatek pro ME enduro – 140,- €; startovní poplatek pro národní – 60,00 € 
 
adresa: Paide mnt. 19a, Paikuse, 86602, Pärnumaa   
 
telefon: +          372 51 39 040 Fax: +  

E-Mail: 
 

paikuseenduro@gmail.com     
 
Platba ne pozd ěji než:      23. června 2017  (15 dní před závodem) 

Údaje o bance:  
Banka: AS SEB Pank 
Klub: Paikuse Motoklubi  
IBAN: EE621010220207895228  
Swift kód: EEUHEE2X   

 
 
3. SEKRETARIÁT ZÁVODU:            

adresa:  
 

 Paide mnt. 19, Paikuse, 86602 Pärnumaa    
 

telefon: +  372 51 39 040 Fax: +  
 
E-Mail: paikusemotoklubi   @  gmail.com  

 

4. UVÍTACÍ STŘEDISKO:               

místo:  
 
Paide mnt. 19, Paikuse, 86602 Pärnumaa    

 

otevřeno:   čtvrtek: od: 09.00   do:  17.00 

 

   pátek: od: 09.00   do: 18.00  
 

5. OFICIÁLNÍ ČINOVNÍCI:  

 

prezident jury:  Hannu Hakkala  čís. lic. FIM 9893   
 
člen jury z poř. fed.:  bude up řesněno  čís. lic. FIM   
 
sekretář jury: Tiina Laugus        
 
ředitel závodu:  Sulev Tõnisson  čís. lic. FIM  9894 
 
sekretář závodu:  Marti Troon        
 
hlavní technický 
komisař: Allan Laurimäe  čís. lic. FIM 11247  
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hlavní časoměřič:  Radomír Navrátil  čís. lic. FIM   
 
činovník pro ŽP:  Lembit Miil  čís. lic. FIM 10098  
 
hlavní lékař:  Külvar Mand        

 
tiskový 
referent:   bude up řesněno        

 

Delegáti národních federací FMN podle čl. 50.6 Všeobecného sportovního řádu FIME. 
Uzávěrka přihlášek delegátů národních federací FMN je 15 dní před závodem. 
 
Závod bude organizován v souladu se Všeobecným sportovním řádem FIME, s řády FIME & FIM 
ENDURO, se řády komise pro E & R, všeobecnými řády pořádající federace FMNR, kde to je 
použitelné a s těmito Zvláštními ustanoveními, která byla řádně zkontrolována a schválena 
pořádající federací FMNR. 
 

6. STARTOVNÍ ČÍSLA:  
 
Viz čl. 01.14.3 STRATOVNÍ ČÍSLA a čl. 01.16.1.2 ČÍSLOVÉ TABULKY řádů pro enduro. 
Od druhého závodu dále budou jezdci startovat po třídách ve svých příslušných třídách v 
pořadí, stanoveném podle prozatímní klasifikace po předchozích kolech. 
 
7. PROHLÍDKA TRATI                           
  

 Místo setkání: na startu ve startovní zóně, v pátek dne 7.7.2017 v 11,00 hodin. 
                   

8. ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÉ P ŘEJÍMKY  
 
 Administrativní p řejímka: od 10.00 do 16.00 hodin v pátek 7. července 2017. 
 Technické p řejímky: od 11.00 do 17.00 hodin v pátek 7. července 2017. 
Viz připojený časový harmonogram.  

 

9. ZASEDÁNÍ JURY  
 
První zasedání jury se bude konat dne 7. července 2017. 

. 
Následující zasedání jury se budou konat v časech, rozhodnutých prezidentem jury  
a tyto časy budou zve řejněny na dve řích místnosti pro jury. 
 
10. TRÉNINKOVÁ TRAŤ 
 
Bude vzdálena 3 km od paddocku a bude otev řena ve čtvrtek od 10,00 do 17,00 
hodin. 
                  

11. TRAŤ 
 
DEN 1: V sobotu se bude skládat ze 3 kol o délce 63  km, která bude obsahovat: 
− počet časových kontrol na 1 kolo – 2 
− počet CT test ů – 2 
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− počet ET test ů - 1 
   
DEN 2: V neděli se bude skládat ze 3 kol o délce 63 km, která bu de obsahovat: 
− počet časových kontrol na 1 kolo – 3 
− počet CT test ů – 2 
− počet ET test ů - 1 
 

12. PALIVO  
 
Podle řádů FIM. 
 

13. POJIŠTĚNÍ 
  

Potvrzením formulá ře přihlášky potvrzuje národní federace FMN, že je jezde c 
pojišt ěn podle požadavk ů FIME. 

 
 Pořadatel kontaktoval pojišt ění třetích stran podle čl. 110.1 Všeobecného 

sportovního řádu FIME. Toto pojišt ění zahrnuje (obsahuje) záruku minimální 
částky, jak je stanoveno řídícím koncilem FIME. Pojišt ění vstupuje do 
účinnosti 2 dny p řed prvním tréninkem a kon čí 2 dny po závod ě. 

 
 Pořadatel se z říká jakékoliv odpov ědnosti za poškození motocyklu, jeho 

příslušenství a sou částí, vzniklých nehodou (havárií), ohn ěm nebo jinou 
událostí. 

 

14. PROTESTY A ŽÁDOSTI  

 

 
Jakákoliv osoba nebo skupina osob (jezdec, p řihlášený, výrobce, oficiální 
činovník, atd.), uznávaný FIM a jehož se týká rozhod nutí, provedené 
v pravomoci FIME, m ůže žádat o nápravu následk ů (důsledk ů) tohoto 
rozhodnutí. 

 

 

Protest musí být podán v souladu s Disciplinárním a  arbitrážním řádem FIME 
a se Zvláštními ustanoveními a musí být k n ěmu p řipojen poplatek 130,- EUR 
nebo ekvivalentní částka v místní m ěně, poplatek je vratný, jestliže je protest 
oprávn ěný. 

 

 
Všeobecn ě, protesty proti oprávn ěnosti (zp ůsobilosti) p řihlášeného jezdce 
musí být provedeny p řed zahájením oficiálního tréninku. 

 

 
Protesty proti výsledk ům musí být p ředány mezinárodní jury do 30 minut po 
zveřejnění výsledk ů. 

 

 
Žádost m ůže k disciplinární komisi FIME být provedena proti rozhodnutí 
mezinárodní jury. 

 
 
Protest, vyžadující kontrolu paliva: viz řády FIME pro motokros. 

 

23. SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDK Ů 

 
 
Místo konání slavnostního vyhlášení výsledk ů: na pódiu WBM   

 Jezdci, kte ří se kvalifikovali na vyhlášení výsledk ů, jsou zváni k ú časti na 
slavnostním vyhlášení výsledk ů. 
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slavnostním vyhlášení výsledk ů. 

 
Jestliže je jezdec pozván, ú čast na slavnostní vyhlášení výsledk ů nebo na 
tiskové konferenci je povinná. 

                  

15. VÝKLAD ZVLÁŠTNÍCH USTANOVANÍ  

 

 
Výklad t ěchto Zvláštních ustanovení záleží výhradn ě (úpln ě) na jury. V případě 
sporu, týkajícího se výkladu nebo pokud je n ějaký rozdíl mezi dv ěma oficiálními 
texty, je rozhodující anglický text. 

 

25. RŮZNÉ 

 

 
Maximální poplatek za pronájem transpondér ů (čipů) je 100,- EUR, poplatek 
musí být vrácen, jakmile je transpondér ( čip) vrácen zp ět. 
V rámci závodu je vypsána t řída OPEN pro všechny licencované národní 
jezdce. 

Tiskové st ředisko je vybaveno vysokorychlostním internetovým p řipojením po 
celou dobu závodu. 

 
místo a datum:  Pärnu; dne 9.5.2017         
 
ředitel závodu:  Sulev Tõnisson 09.05.2017      

 
schváleno nár. 
fed. FMNR:  Helen Urbanik 09.05.2017      

 
schváleno u 
FIM Europe 
komisí pro 
E&R: Řím, 10.5.2017             Marco Bolzonello, v.r.      
 

 

 

Příloha:  
                
− časový harmonogram 
 
 
HOTELY PRO UBYTOVÁNÍ 
- viz anglická verze ZU 
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ČASOVÝ HARMONOGRAM 

 

 místo datum čas   

  Paikuse - Estonsko 7. 7. 2017 ADMINISTRATIVNÍ   TECHNICKÁ 

  země      fed. (FMN)          čas   čas 

1 Estonsko EMF 
 

10:00   11:00 

2 Lotyšsko LAMSF 
 

10:15   11:15 

3 Švédsko SVEMO 
 

10:25   11:25 

4 Finsko SML  10:50  11:50 

5 Rusko MFR  11:10  12:10 

6 Polsko PZM 
 

11:15   12:15 

7 Německo DMSB 
 

11:25   12:25 

8 Slovensko SMF 
 

12:00   13:00 

9 Rakousko OAEMTC   12:15   13:15 

10 Norsko NMF    12:30   13:30 

11 Česká republika ACCR 
 

12:40   13:40 

12 Nizozemsko KNMV   12:50   13:50 

13 Švýcarsko FMS   13:20   14:20 

14 Itálie FMI   13:30   14:30 

15 Francie FFM 
 

14:00   15:00 

16 Velká Británie    ACU 
 

14:30   15:30 

17 Portugalsko FMP   14:50   15:50 

18 Slovinsko AMZS 
 

15:00   16:00 

19 ostatní    15:10   16:10 

      

      

      

 
 


