Mistrovství Evropy enduro
Zvláštní ustanovení
Název podniku:
Místo, země:
Datum:
Pořádající federace:
Třídy:

24. mezinárodní terénní jízda ADAC Burg
Burg u Magdeburgu, SRN
5. a 6. srpna 2017
Deutscher Motor Sport Bund e. V. (DMSB e. V.)
junior U20
junior: E1/E2/E3
senior: E1/E2/E3
veteráni
ženy

EMN:

30/3

PŘÍJEZD
nejbližší letiště:

- letiště Halle/Lipsko (51°25’19.4”N 12°13’17.6”E), přibližně 140 km od
místa konání

dálnice:

- od Lipska: A14 Lipsko-Magdeburg / sjezd na A2 Frankfurt nad
Odrou-Berlín / A2, sjezd 74 Burg-Ost (východ)/B246a směr Burg u
Magdeburgu
- od Berlína: A2 Berlín-Hannover / sjezd 74 Burg-Ost / směr Burg u
Magdeburgu
- od Hannoveru: A2 Frankfurt nad Odrou-Berlín / A2 sjezd 74 Burg-Ost
/ B246a směr Burg u Magdeburgu
Pro další informace se podívejte na připojenou mapu oblasti.

nejbližší město:

Magdeburg přibližně 30 km od místa konání

směr: jihozápad

nejbl. nemocnice:
adresa:
telefon:
fax:

klinika HELIOS, Jerichower Land
August-Bebel-Str. 55a, 39288 Burg b. Magdeburg
112
+49 3921 96 1026

1. POŘADATEL

ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt e. V.
Lübecker Str. 17, 30880 Laatzen, Dolní Sasko, SRN
tel.: +49 5102 901166
fax: +49 5102 901169
e-mail: sport@nsa.adac.de
web: www.enduro-burg.de

2. PŘIHLÁŠKY
Přihlášky musí být zpracovány na oficiálním formuláři přihlášky nebo na www.enduroburg.de a zaslány pořadateli nejpozději 5. července 2017.

adresa:
telefon:
e-mail:

ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt e. V.
Lübecker Str. 17, 30880 Laatzen
+49 5102 901166
fax: +49 5102 901169
sport@nsa.adac.de

Startovní poplatek 140,- € musí být zaplacen u
IBAN DE97 2505 0180 0034 0126 66
SWIFT CODE SPKHDE2HXXX
ne později než 5. července 2017

3. SEKRETARIÁT ZÁVODU
místo:
mobil:
fax:
e-mail:

budova 18, přízemí
+49 151 16741316
+49 5102 901169
sport@nsa.adac.de

4. UVÍTACÍ STŘEDISKO
místo:

kamion ADAC, Thomas-Müntzer-Str. 5b, 39288 Burg b. Magdeburg
(před bránou vojenského prostoru)

otevírací hodiny:

středa:
čtvrtek:
pátek:
sobota:
neděle:

od 14,00 hodin do 22,00 hodin
od 08,00 hodin do 22,00 hodin
od 08,00 hodin do 22,00 hodin
od 07,00 hodin do 19,00 hodin
od 06,00 hodin do 16,00 hodin

5. OFICIÁLNÍ ČINOVNÍCI
prezident jury:
člen jury za pořád. fed.:
sekretář jury:
ředitel závodu:
sekretář závodu:
hlavní technik:
hlavní časoměřič:
delegát pro živ. prostř.:
hlavní lékař:
tiskový referent:

Marco Bolzonello
Heiko Junge
Silvie Schnieber
Heinrich Schmidt
Franziska Landgraf
Frank Wiegmann
Hans-Werner Müller
Christoph Kunze
Osama Maroouf
Anne Heinrich

čís. lic. FIM: 11449
čís. lic. FIM: bude upřesněno
čís. lic. FIM: 10457
čís. lic. FIM: bude upřesněno
čís. lic. FIM:
čís. lic. FIM: FIM 9717

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 FIM Europe, s řády
FIM Europe & FIM ENDURO, se řády komise pro E & R, všeobecnými řády DMSB e. V.,
kde to je použitelné a s těmito Zvláštními ustanoveními, která byla řádně zkontrolována a
schválena DMSB e. V.
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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.
Pořadatel musí poskytnout u formální přejímky jezdcům startovní čísla. Jezdci musí
zajistit, že budou mít správně zbarvené číslové tabulky pro jejich třídu.

7. PROHLÍDKA TRATI
místo setkání:

u startu, v pátek v 11,00 hodin

8. ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÁ PŘEJÍMKA (VIZ PŘILOŽENÝ SEZNAM)
Administrativní přejímka: pátek od 08,00 hodin do 13,30 hodin
Technická přejímka:

pátek od 09,00 hodin do 14,30 hodin

Další informace a pořadí států pro technickou přejímku budou zveřejněny na oficiální
vývěskové tabuli a na našich internetových stránkách.

9. ZASEDÁNÍ JURY
První zasedání jury se uskuteční v pátek v 09,00 hodin v místnosti pro jury, budova 18.
Následující zasedání jury se budou konat v časech, rozhodnutých prezidentem jury a tyto
časy budou zveřejněny na dveřích místnosti pro jury.

10. TRÉNINKOVÁ TRAŤ
3 km od paddocku a bude otevřena od 10,00 hodin do 17,00 hodin.

11. TRAŤ
DEN 1:

DEN 2:

Trať pro první den se bude skládat ze 3 kol o délce 84 km trati, která bude
obsahovat 3 časové kontroly v každém kole.
Budou celkem 3 speciální testy, které budou uzavřené a budou to doplňkově
měřené testy.
podle popisu pro DEN 1

Poloha a délka každého testu bude zveřejněna na oficiální vývěskové tabuli u kamionu
firmy Metzeler v paddocku od čtvrtka 3. srpna 2017.

12. PALIVO
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Podle řádů FIM.
13. POJIŠTĚNÍ
Potvrzením formuláře přihlášky potvrzuje národní federace FMN, že je jezdec pojištěn
podle požadavků FIM Europe.
Pořadatel kontaktoval pojištění třetích stran podle čl. 110.1 Všeobecného sportovního řádu
FIM Europe. Toto pojištění zahrnuje (obsahuje) záruku minimální částky, jak je stanoveno
řídícím koncilem FIM Europe. Pojištění vstupuje do účinnosti 2 dny před prvním tréninkem
a končí 2 dny po závodě.
Pořadatel se zříká jakékoliv odpovědnosti za poškození motocyklu, jeho příslušenství a
součástí, vzniklých nehodou (havárií), ohněm nebo jinou událostí.

14. PROTESTY A ŽÁDOSTI
Jakákoliv osoba nebo skupina osob (jezdec, přihlášený, výrobce, oficiální činovník, atd.),
uznávaný FIM a jehož se týká rozhodnutí, provedené v pravomoci FIM Europe, může
žádat o nápravu následků (důsledků) tohoto rozhodnutí.
Protest musí být podán v souladu s Disciplinárním a arbitrážním řádem FIM Europe a se
Zvláštními ustanoveními a musí být k němu připojen poplatek 130,- EUR nebo ekvivalentní
částka v místní měně, poplatek je vratný, jestliže je protest oprávněný.
Všeobecně, protesty proti oprávněnosti (způsobilosti) přihlášeného jezdce musí být
provedeny před zahájením oficiálního tréninku.
Protesty proti výsledkům musí být předány mezinárodní jury do 30 minut po zveřejnění
výsledků. Žádost proti rozhodnutí mezinárodní jury může být provedena k disciplinární
komisi FIM Europe.
Protest, vyžadující kontrolu paliva: viz řády FIM Europe pro motokros.

15. SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
Místo konání slavnostního vyhlášení výsledků: startovní prostor
Jezdci, kteří se kvalifikovali na vyhlášení výsledků, jsou zváni k účasti na slavnostním
vyhlášení výsledků. Jestliže je jezdec pozván, účast na slavnostní vyhlášení výsledků
nebo na tiskové konferenci je povinná.

16. VÝKLAD ZVLÁŠTNÍCH USTANOVENÍ
Výklad těchto Zvláštních ustanovení záleží výhradně (úplně) na jury. V případě sporu,
týkajícího se výkladu nebo pokud je nějaký rozdíl mezi dvěma oficiálními texty, je
rozhodující anglický text.
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17. RŮZNÉ
Transpondér (čip): Maximální poplatek za pronájem transpondéru (čipu) je 100,- €,
poplatek musí být vrácen, jakmile je transpondér (čip) vrácen zpět.
Tiskové středisko: budova 18
otevírací hodiny: bude oznámeno
telefon: bude oznámeno
Tiskové středisko je vybaveno vysokorychlostním internetem po celou dobu konání závodu.
Prosím, vezměte na vědomí, že paddock a startovní prostor jsou umístěny na ploše
vojenského prostoru. Proto jsou ještě potřebné (nutné) speciální informace a speciální
registrace. Prosím, ukončete tuto registraci cestou www.enduro-burg.de nejpozději 10 dní
před závodem (25. července).

Ředitel závodu:

Heinrich Schmidt, v.r.

Schváleno u pořád. federace FMNR:

DMSB (koordinace motocykly / M. Wirth, 26.5.17

Schváleno u FIM Europe:

komise pro E & R, předseda komis
Marco Bolzonello, v.r. / Řím, 31.5. 2017

ČASOVÝ HARMONOGRAM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

místo
Burg - SRN
země
fed. (FMN)
Německo DMSB
Polsko PZM
Česká republika ACCR
Slovensko SMF
Nizozemsko KNMV
Rakousko OAEMTC
Švýcarsko FMS
Estonsko EMF
Francie FFM
Švédsko SVEMO
Finsko SML
Velká Británie ACU
Itálie FMI
Lotyšsko LAMSF
Norsko NMF
ostatní

datum
4. 8. 2017
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čas
ADMINISTRATIVNÍ

čas
TECHNICKÁ

08:00
09:00
09:20
09:40
10:00
10:20
10:30
10:35
10:45
11:15
11:45
12:15
12:45
13:00
13:15
13:30

09:00
10:00
10:20
10:40
11:00
11:20
11:30
11:35
11:45
12:15
12:45
13:15
13:45
14:00
14:15
14:30

Hotely a ubytování v okolí Burgu najdete zde:
http://home.meinestadt.de/kreis-jerichower-land
okres Jerichower Land
KREISINFORMATION

Hier kannst du direkt in alle Städte und Gemeinden des Kreises wechseln. Außerdem findest du statistische
Informationen aus dem Kreis.
Zde můžeš změnit přímo do všech měst a obcí okresu. Kromě toho najdeš statistické informace z okresu.

Hier findest du deine Stadt! (zde najdeš Tvoje město!)
Stadt wechseln

Kreis Jerichower Land: Alle Städte und Gemeinden (okres Jerichower Land: všechny města a obce)
Biederitz
Burg b. Magdeburg
Elbe-Parey
Genthin
Gommern
Jerichow
Möckern b. Burg
Möser
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