
STANDARTINĖ PAPILDOMŲ SUPERENDURO PASAULIO ČEMPIONATO 
NUOSTATŲ RAŠYMO FORMA

PRIVALOMA NAUDOTI APSAUGINĘ DANGĄ VISOSE SUPERENDURO 
VIETOSE

SUPERENDURO VIETOS

1 FIM STANDARTAI SUPERENDURO TRASOMS

1.1 FIM PROCEDŪRA

1.2 TAKAS

1.2.1 Bendros sąlygos

Takas turi būti sumontuotas uždaro ploto viduje.

Takas turi būti pastatytas, naudojant natūralias medžiagas (žemę, smėlį, molį ir t.t.) 
mažiausiai 80% visu jo ilgiu.

Turi būti pastatyta šonus parodanti zona. Ji turi būti tako išorėje, o prieigą prie jos 
turi kontroliuoti apsaugos personalo narys.

1.2.2 Ilgis

Nuotolis nuo pradinio iki galutinio taško turi būti ne mažesnis nei 300 metrų nuo 
minimaliai  45’’ iki maksimaliai.

1.2.3 Plotis

Tako plotis turi būti ne mažesnis nei vidutiniškai 4 metrai.

2 metrų tuščia ir neutrali erdvė yra būtina tarp visų tako sekcijų.

Take negali būti jokių staigių susiaurėjimų.

Tako plotis nusileidžiant šuolio metu turi būti platesnis nei pakilimo sritis (papildomai 
mažiausiai 1 m).

1.2.4 Vertikali erdvė

Laisva vertikali erdvė tarp tako ir kliūties virš žemės turi būti mažiausiai 1 m.



1.2.5 Kliūtys

Įvairios  natūralios  „kliūtys“  turi  būti  sumontuotos  visame take  (akmenys,  medžių 
kamienai, vandens keliai ir t.t.), kurios būtų panašios į bet kokias „kliūtis“, kurios gali  
būti  sutinkamos Enduro trasoje.  Visų „kliūčių“ sumontavimas, naudojant dirbtines 
medžiagas turi, turi būti pateiktas CEN išankstiniam patvirtinimui. 

Purvo zonos sukūrimas trasoje yra giežtai draudžiamas.

Motociklininkų,  žiūrovų  ir  pareigūnų  saugumui  turi  būti  teikiamas  didžiausias 
prioritetas, montuojant kliūtis.

1.2.6 Visuomenės/Žmonių saugumas

Žmonės  turi  būti  apsaugoti  tako  artimoje  aplinkoje.  Saugumo  zona  turi  būti 
palaikoma  tarp  žmonių  ir  tako,  atsižvelgiant  į  motociklininkų  pravažiavimo  greitį 
kiekviename trasos taške. Ši zona turi būti aiškiai pažymėta ir atitverta tvora arba 
tvirtais ir aukštais barjerais, tam kad kontroliuoti ir apsaugoti žmones.

Ši zona nėra būtina, jei pirma eilė laiptelių vietų yra nutolus mažiausiai 2 metrus nuo 
tako.

Jei yra daugiau apribojančių vietos įstatymų, jų turi būti laikomasi.

1.2.7 Motociklininko saugmas 

Trasos  išdėstymas  yra  sugalvojamas ir  realizuojamas pirmiausiai  turint  omenyje 
motociklininkų saugumą. Ypatingas dėmesys turi būti atkreipiamas kliūčių, šuolių ir 
šuolių kampų išdėstymui. “Baigiamieji taškai” šuoliams turi būti padaryti, padedant 
gerai žinimam motociklininkui.

Visos kliūtys, esančios arti trasos, bei kurios gali sukelti pavojų motociklininkams turi 
būti  apsaugotos  šiaudų  ryšuliais  arba  kitomis  smūgio  poveikį  mažinančiomis 
medžiagomis.

Turi  būti  palaikoma mažiausiai  2 metrų  atstumas tarp  visų  tako sekcijų.  Jei  šis 
atstumas  negali  būti  palaikomas  dėl  erdvės  apribojimų,  tokiu  atveju  turi  būti  
įtvirtinami  šonai/bortai,  plastikinės  juostos  arba  kitos  natūralios  ar  dirbtinės 
medžiagos, skirtos takus, tačiau neutrali, mažiausiai 0,5 m zona tarp takų turi išlikti 
beveik visoje trasoje.

Takas  gali  būti  pažymėtas  visu  jo  ilgiu,  prioritetą  teikiant  medžių  kamienams 
(maksimaliai 20cm  pločio) ir galiausiai signalizuojančioms vėliavėlėms, vėliavoms 
ar juostoms. Kai yra naudojami žymėjimai, jie turi būti iš lanksčios medžiagos bei jie  
neturi viršyti daugiau nei 1 m tako paviršiaus.

1.2.8 Starto barjeras



Starto barjeras turi būti įtaisytas taip, kad būtų galimas įprastas startas.

Starto barjeras turi būti skersinis įrenginys, kuris veikimo metu atskirai susilenkia 
arba  nusileidžia.  Šis  atgal  atsilenkiantis  ir  nusileidžiantis  prietaisas  privalo  turėti 
tvirtą ir nelanksčią konstrukciją. Jis privalo užtikrinti saugumą.

Jis turi būti valdomas rankiniu būdu arba distanciniu valdymu. Starto barjero ilgis turi  
būti 8 metrai su 8 startavimo padėtimis. Starto barjero aukštis turi būti tarp 500 ir 
520 mm.
 
Reklamą leidžiama kabinti ant starto barjero organizatoriaus nuožiūra, laikant, kad ji  
nekliudo tinkamam barjero veikimui arba laikant, kad jis neturi įtakos motociklininkų 
startui dėl sumažėjusio sukibimo ir t.t. Visa reklama turi būti pritvirtinama sumaniai ir 
saugiai prie visų barjerų. 

1.2.9 Starto linija

Motociklininkų  leidžiamas  skaičius  startui  priklauso  nuo  starto  linijos  pločio. 
Kiekvienam motociklui bus skirtas mažiausiai 1 metras.
Visiems renginiams, starto barjeras turi būti atskiro atsilenkimo ar nusileidimo tipo ir 
mažiausiai 8 metrų pločio, kad galėtų priekinėje linijoje tilpti 8.

Patvirtinamas dviejų linijų startas.

1.2.10 Starto tiesioji

Tiesiosios paviršius po starto iki pirmo lenkimo išvažiavimo pageidautina, kad būtų 
lygus arba turėtų mažai kliūčių, kurių didžiausias aukštis 50 cm. Tiesiosios ilgis po 
starto linijos turi būti tarp 30 ir 50 metrų. 

1.2.11 Signalinės zonos

Visos  trasos  ilgiu  turi  būti  aprūpinta  pakankamas  skaičius  signalinių  zonų 
(maršalams),  kad  visi  būtini  nurodymai  motociklininkams  galėtų  būti  pateikti 
vėliavėlėmis lenktynių metu.

Mažiausiai 2 komisarai turi stebėti visą taką ir vietos turi būti pasirinktos tokiu būdu, 
kad šie signalai būtų puikiai matomi motociklininkams.

Šuolių  ar  sudėtingose  vietose,  komisarų  saugumas turi  būti  taip  pat  užtikrintas, 
atidžiai  išdėstant  zonas  (pvz.:  šalia  tako,  platformų  ir  t.t.).  Po  kritimo  vietoje, 
nematomoje  motociklininkams,  kurie  važiuoja  paskui,  komisarai  turi  būti  tokioje 
padėtyje, kad apsaugotų ant žemės esančius motociklininkus, pasklisdami take kur 
tik įmanoma, kad būtų matomi kitiems motociklininkams. 

1.2.12 Etapo vertinimo zona



Finišas turi būti puikiai matomas ženklų patikrinimui.

Finišo linija turi būti pažymima signaline vėliavėle, linija ant žemės arba stulpeliu 
priešingoje laiko chronometražo posto pusėje.

Transponderio laiko matavimas turi taip pat būti atliekamas rankiniu būdu.

1.3 STADIONO ĮRENGIMAI

1.3.1 Motociklininkų poilsio zonos

Motociklininkų  poilsio  zona  turi  būti  išdėstyta  horizontalioje  teritorijoje,  leidžianti 
varžovų  transporto  priemonėms  važiuoti  joje,  esant  bet  kokioms  oro  sąlygoms. 
Ypatingas dėmesys turi būti skirtas vandens drenažui (atvirose užtvarose).

Motociklininkų poilsio zonų matmenys turi  atitikti  aukščiausius reikalavimus pagal 
išsidėstymo vietą  ir  renginio  tipą,  kuriam trasa bus naudojama.  Parkavimo vietų 
organizavimas turi užtikrinti, kad transporto priemonės, esančios poilsio zonoje, būtų 
išdėstytos racionaliai.  Privažiavimo keliai visada turi  būti atviri  tam, kad užtikrintų 
pravažiavimą, transporto priemonėms paliekant polsio zoną bet kuriuo metu.

Motociklininkų polsio zonoje turi būti:

a) Adekvatus aprūpinimas geriamu vandeniu ir elektros kištukais
b) Šiukšlių konteineriai
c) Konteineris panaudotai alyvai 
d) Apsaugos paslaugos

Motociklininkų  poilsio  zona  turi  būti  atidaryta  vėliausiai  15  valandų,  dieną  prieš 
renginio  startą.  Organizatorius  turi  būti  atsakingas  už  gerą  papuošimą ir  įvaizdį  
serviso zonoje.
Motociklų  valymas,  naudojant  galingą  plovimą  ir  žarną  yra  neleidžiami,  viduje 
vykstantiems renginiams.

1.3.1.1 Įrengimai motociklininkams

Sanitariniai  įrengimai  paskiriami  motociklininkams  ir  lydintiems  asmenims,  kurie 
sudaro mažiausiai 4 dušus su karštu ir šaltu vandeniu (3 vyrams ir 1 moterims), su 
tualetais vyrams ir moterims (3 vyrams ir 3 moterims), taip pat 2 geriamo vandens 
kranais. Komandoms, motociklininkams ir jų šeimoms neturi būti taikomas mokestis 
už naudojimąsi  šiomis paslaugomis. Šie įregimai  turi  būti  prižiūrimi  viso renginio 
metu.

Motociklininkų  poilsio  zonoje  turi  būti  medicinos  pagalbos  postas  ir  depas 
priešgaisrinei  įrangai.  Joje  taip  pat  turi  būti  dengta  vieta,  skirta  apsaugoti  
techniniams ir administraciniams patikrinimams.



Oficialių pranešimų lenta turi būti įrengta ir išdėstyta tarp motociklininkų serviso 
zonos ir trasos prieigos juostos.

1.3.2 Serviso zona

Privaloma  aprūpinti  uždengta  serviso  zona  aptvaro,  kuris  yra  saugomas  naktį, 
viduje.  Ši  zona  yra  paskirta  motociklininkams,  jų  mechanikams  ir  įgaliotiems 
asmenims. Išskyrus varžybų motociklus, jokios kitos transporto priemonės negali 
būti leidžiamos šioje zonoje.

Atskiros duobės arba maksimaliai pasidalinamos tarp dviejų motociklininkų, turi būti 
pažymėtos šios zonos interjere užtvaromis arba panašiomis medžiagomis.

Serviso zona privalo turėti:

a) Šiukšlių konteinerius
b) Konteinerį panaudotai alyvai ir tepalams
c) Apsaugos paslaugas
d) Mažiausiai vieną stalą ir dvi kėdes vienam motociklininkui
e) Aplinką saugantį paklotą

1.3.4 Chronometražo/laiko matavimo ir Etapo vertinimo postas 

Trasoje  turi  būti  įrengta  nuo  garso  apsauganti  dengta  instaliacija  (arba  mobilus 
pastatas), pakankamai didelis, kad talpintų 4 žmones, matančius tako vaizdą tam, 
kad leistų pareigūnams dirbti efektyviai ir ramiai. Visą laiką turi būti tiekiama elektra. 

1.4 NENUMATYTŲ ATVEJŲ IR KOMUNIKACIJOS PASLAUGOS

1.4.1 Medicinos paslaugos

Visas  organizavimas  turi  būti  atliekamas  Vyriausio  Medicinos  Pareigūno 
atsakomybėje,  kuris  veikia  bendradarbiaudamas  su  organizatoriais.  Medikų  ir 
pirmosios pagalbos bei  nenumatytų  atvejų komandos sudarymas turi  atitikti  FIM 
Medicinos Kodeksą.
Prieš renginį, tarp organizatorių ir Vyriausio Medicinos Pareigūno turi būti nustatytas  
labai tikslus evakuacijos planas sužeistiesiems. 

Turi būti šios būtinos minimalios medicininės sąlygos:

- 1 transporto priemonė tipas B
- 1 transporto priemonė tipas C
- Pagrindiniai postai

Nepriklausomos medicinos paslaugos turi būti skirtos žiūrovams.



1.4.2 Pirmos pagalbos patalpa

Patalpa  arba  palapinė  turi  būti  aprūpinta  mažiausiai  viena lova,  karšto  vandens 
tiekimu ir adekvačiomis vaistų atsargomis, iš kurios gali būti pašalintas ne medicinos 
personalas.

Pirmos  pagalbos  patalpa  turi  būti  atsakingo  Vyriausio  Medicinos  Pareigūno 
atsakomybėje.

1.4.3 Priešgaisrinės apsaugos paslaugos

Tarnyba,  kurios tikslas gesinti  ugnį,  turi  būti  suorganizuota motociklininkų poilsio 
zonoje ir prie įvažiavimo į taką.

2 FIM SUPERENDURO TECHNINĖS TAISYKLĖS

01.1 ĮVADAS
Terminas  motociklas,  iš  esmės  apima  visas  transporto  priemones,  kurios  turi 
mažiau  nei  keturis  ratus,  varomus  varikliu  ir  sumodeliuotus  pagrinde  vieno  ar 
daugiau asmenų veržimui, iš kurių vienas yra transporto priemonės motociklininkas. 
Normaliai, ratai turi būti kontakte su žeme, išskyrus momentinius periodus arba tam 
tikromis išskirtinėmis aplinkybėmis. Be to tam, kad įveikti tam tikrus paviršius, vienas 
arba visi ratai gali būti pakeisti slidėmis, velenais arba grandinėmis.

01.3 KONSTRUKCIJŲ LAISVĖ
Motociklas turi atitikti FIM nuostatų reikalavimus, papildomus reikalavimus ir taip pat 
daug  specialių  sąlygų,  kurias  FIM  nustato  tam  tikroms  varžyboms.  Jokių  kitų 
apribojimų nėra naudojamo motociklo pagaminimui, konstrukcijai ar tipui.

Visi solo motociklai (Grupė A) turi būti taip sukonstruoti, kad jie būtų visiškai valdomi 
motociklininko.

01.5 MOTOCIKLŲ KATEGORIJOS IR GRUPĖS
Motociklininkai yra suskirstomi į  kategorijas ir  grupes, kurios turi  būti  peržiūrimos 
visoms varžyboms.

Iš  esmės,  skirtingų  kategorijų,  grupių  ir  klasių  motociklams  varžytis  kartu  jei  
papildomi Nuostatai neteigia priešingai.

Kategorija I

Motociklai užvedami, paleidžiant vieną ratą į kontaktą su žeme.

Kategorija II

Specialios  transporto  priemonės užvedamos,  paleidžiant  vieną ar  daugiau ratų  į 
kontaktą su žeme, tačiau kuriems netaikomos Kategorijos I sąlygos.



Kategorija I

Grupė A1 - Solo Motociklai

2- ratės transporto priemonės, padarančios ant žemės tik vieną vėžę.

Grupė B1

Transporto  priemonės  su  trimis  ratais,  padarančiomis  dvi  vėžes  ant  žemės, 
susidedančios iš motociklo, padarančio vieną vėžę ir motociklo priekabos keleiviui, 
padarančios kitą vėžę.

Grupė B2 – Motociklai su nuolatine motociklo priekaba

Triratės  transporto  priemonės,  padarančios  dvi  ar  tris  vėžes  ant  žemės į  priekį  
važiavimo  kryptimi,  su  nuolatinai  pritvirtinta  motociklo  priekaba,  sudarančia  visą 
integralų elementą.

Jei yra padaromos trys  vėžės, dviejų vėžių centrinės linijos,  padarytos motociklo 
ratų,  neturi  būti  atskirai  daugiau  nei  75  mm.  Vėžė  yra  nustatoma  kiekvienos 
transporto priemonės ratų išilgine centro linija į priekį važiavimo kryptimi.

01.7 KLASĖS

Grupės dar kartą yra atskiriamos į klases pagal cilindro galingumą, kaip išdėstyta 
žemiau. Bendrai, šios klases privalo būti peržiūrimos visoms varžyboms. (Tačiau, 
žiūr. FIM Super Enduro Pasaulio Čempionato Str. 066.5.1).

Kategorija I

Grupė A1 Motociklai

Klasė (cc) virš (cc) Iki (cc)
50 - 50
80 50 85

100 85 100
125 100 125
175 125 175
250 175 250
450 250 450
500 450 500
750 500 750

1000 750 1000
1300 1000 1300

Grupės B1, B2 Motociklo priekabos



Tokios pačios kaip grupės A1 ir A2 virš 175 cc.

Kategorija II

Grupė C - Specialūs 2- račiai motociklai

Grupė D - Specialūs 3- račiai motociklai su dviem varomais ratais

Grupė E - Sniego motociklai
Grupė F - Sprinter ir Dragster motociklai

Grupė G -

Quad racer motociklai: keturračiai pripučiamomis padangomis 

kelių transporto priemonės, turinčios ratą kiekviename įstrižiniame 
gale.
Užvedami, veikiant dviem ratams (2 varomi ratai).
Variklio karteriai negali būti patalpinti už motociklininko.
Tik vienas motociklininkas sėdi raitomis.
Transporto priemonė yra valdoma rankenos priemone.
Tos pačios klasės kaip Kategorija I, Grupė A1.

Grupė H -
Quad racer motociklai: vienintelis skirtumas – užvedami veikiant 
keturiems ratams

 (4 varomi ratai)
Grupė I - -

Kategorija 
III

Grupė J - Elektrinės transporto priemonės (žiūr. Str. 01.50)

01.18 TELEMETRIJA

Jokiu būdu informacija neturi būti perduodama į ar iš judančio motociklo. 
Oficiali signalizavimo priemonė gali būti privaloma įrenginyje.

Automatiniai etapo laiko nustatymo prietaisai nėra laikomi „telemetrija“.
Automatiniai etapo laiko nustatymo prietaisai negali sukliudyti jokiems oficialiems 
laiko fiksavimo metodams ir įrangai.

01.21 GAMINTOJO NURODYMAS

Kai į motociklo konstrukciją yra įtraukiami du gamintojai, abiejų pavadinimas turi būti 
ant prietaiso sekančiai:

 Šasi gamintojo pavadinimas
 Variklio gamintojo pavadinimas



Tai yra taikoma, kai nėra komercinių interesų.

01.23 PROTOTIPO APIBRĖŽIMAS

Prototipo  motociklas  yra  transporto  priemonė,  kuri  privalo  atitikti  saugumo 
reikalavimams pagal FIM Sporto Kodeksą ir taikomus varžybų tipui priedus, kurioms 
jis yra naudojamas.

01.25 BENDROS SPECIFIKACIJOS

Šios specifikacijos taikytinos visoms nurodytų grupių transporto priemonėms ir visų 
tipų varžyboms, išskyrus jei priešingai nurodyta remiantis FIM Sporto Kodeksu.

Jos  taip  pat  turi  būti  taikomos  visoms  nacionalinėms  varžyboms,  jeigu  FMNR 
(Nacionalinė Motociklų Federacija) nėra nurodžiusi kitaip.

Kitos specifikacijos kai kurioms varžyboms tai pat gali būti būtinos ir jos bus smulkiai  
aprašytos  arba  Kodekse,  arba  Papildomose  nuostatose,  skirtose  svarstomoms 
varžyboms.

25.01

Draudžiamas titano naudojimas rėmo, priekinių šakių, rankenų, pasukamo laikiklio ir 
jo  ašių  bei  rato  ašių  konstrukcijoms.  Yra  taip  pat  draudžiamas  lengvųjų  metalų 
lydinių  panaudojimas  ratų  ašims.  Titano  metalo  lydinio  veržlės  ir  varžtai  yra 
leidžiami.

Titano atliekamas testas:

25.01.1 Magnetinis testas (titanas nėra magnetinis).

25.01.2 3  %  azoto  rūgšties  testas  (Titanas  nereaguoja.  Jeigu  metalas  yra 
plienas, lašas paliks juodą dėmę).

25.01.3 Speciali titano metalo lydinių masė (4.5-5), plieno lydinių masė (7.5-
8.7)  gali  būti  nustatoma,  pasveriant  dalį  ir  išmatuojant  jos  apimtį  kalibruotame 
stikliniame inde, užpildytame vandeniu (įtekėjimo vožtuvas, svirtis, jungiantis strypas 
ir t.t.).

25.01.4 Esant  abejonėms,  testas  turi  būti  atliktas  Medžiagų  testavimo 
laboratorijoje

.
25.02

Aliuminio metalų lydiniai  gali būti nustatomi vizualiai.

25.06



Cilindrų skaičius variklyje yra nustatomas pagal degimo kamerų skaičių.

25.07

Jeigu atskiros degimo vietos yra panaudotos, jos turi būti sujungtos neapribotu 
minimalia kryžmine sekcija, 50% ploto praėjimu bendro įėjimo angos ploto.

01.26 SOLO MOTOCIKLO RĖMO APIBRĖŽIMAS

Struktūra ar struktūros panaudojama sujungti besisukančius mechanizmus prietaiso 
priekyje prie variklio/pavarų dėžės elemento ir visų galinių pakabų komponentėms.

01.27 UŽVEDIMO PRIETAISAI

Užvedimo prietaisai yra privaloma.

01.29 ATVIROS TRANSMISIJOS APSAUGOS

29.1 Apsauga turi būti pritvirtinama prie išėjimo veleno žvaigždutės.

29.02 Grandininė apsauga turi būti įtvirtinta taip, kad apsaugotų nuo susipynimo 
tarp žemesnės grandinės eigos ir varomosios žvaigždutės varomajame rate.



01.31 IŠMETAMIEJI VAMZDŽIAI

Išmetamieji vamzdžiai ir duslintuvai turi atitikti visus triukšmo kontrolės reikalavimus.

31.01

Visos  NEORIGINALIOS  vožtuvų  sistemos,  įmontuotos  išmetimo  sistemoje  tikslu 
sutrukdyti  (arba  pakeisti)  triukšmo  lygio  testą,  yra  draudžiamos.  Yra  leidžiamos  tik 
išmetimo vožtuvų sistemos (t.y. exup ir t.t.) pateikiamos gamintojų vamzdžių sistemoje. 
Nustatymas yra laisvas.

31.02

Duslintuvo galas turi būti  horizontalus ir lygiagretus (didesnis nei mažiausias 30 mm 
atstumas)  centrinei  solo  motociklo  ašiai  (su   10tolerancija)  ir  jis  neturi  viršyti 
duslintuvo  korpuso  galo  daugiau  nei  5  mm.  Visi  aštrūs  galai  turi  būti  suapvalinti  
mažiausiai 2 mm spinduliu.

31.03

Išmetamųjų vamzdžių galai solo motociklams neturi viršyti galinės padangos vertikalaus 
tangento (žiūr. diagramą S)..

01.33 RANKENOS

33.01

Rankenų plotis neturi būti mažesnis nei 600 mm ir didesnis nei 850 mm.

33.02

Rankenos  turi  būti  padengtos  vairo  apsauginiu  paminkštinimu.  Rankenos  be 
paminkštinimo  turi  būti  padengtos  apsauginiu  sluoksniu  rankenų  viduryje,  plačiai 
padengiančiu rankenų sutvirtinimus.

33.05

Nepadengti rankenų galai turi būti užkimšti kieta medžiaga arba padengti guma.

33.08

Mirtini  sutvirtinimai,  (kitokie  nei  vairo  rankenos  amortizatoriai)  turi  būti  įtvirtinti,  kad 
užtikrintų mažiausią 30 mm tarpą tarp rankenos su svirtimis ir  kuro bako, kad esant 
visiškam užrakinimui išvengti motociklininko pirštų įstrigimo.

33.09



Rankenų gnybtai turi būti nukreipti dideliu spinduliu labai atidžiai ir sukonstruoti taip, kad 
išvengti skilimo vietų rankenoje.

33.10

Jeigu rankų protektoriai yra naudojami, jie turi būti iš dūžiams atsparių medžiagų ir turi 
turėti nuolatinę angą rankoms.

33.11

Draudžiamas rankenų taisymas, suvirinant lengvuosius metalus.

33.12

Rankenos,  pagamintos  iš  anglies-anglies,  anglies  –kitų  sudėtinių  medžiagų  nėra 
leidžiamos.

01.35 SVIRTIES KONTROLĖ  

35.01

Visos rankenos svirtys (sankaba, stabdžiai ir t.t) iš esmės turi būti apvaliais galais (šio 
rutulio diametras turi būti mažiausiai 16 mm). Šis rutulys taip pat gali būti paplonintas, 
tačiau bet kuriuo atveju, galai turi būti suapvalinti (šio suploninimo dalies mažiausias 
storis 14 mm). Šie galai turi būti įtvirtinti pastoviai ir suformuoti integralią svirties dalį.

35.03

Kiekviena kontrolinė svirtis (rankų ir kojų) turi būti sumontuota ant atskiros ašies.

35.04

Stabdžių svirtis, jai pasukus pakojo ašį, turi veikti visomis aplinkybėmis, tokiomis kaip 
pakojo sulenkimas ar deformavimas.

01.37 STABDYMO KONTROLĖ

37.01

Stabdymo kontrolė turi pati užsidaryti, kai nelaikoma ranka.

37.03

Motocikluose turi  būti  įrengtas funkcinio degimo nutraukimo jungiklis arba mygtukas, 
įmontuotas  kairėje  arba  dešinėje  rankenos  pusėje  (pasiekiamas  ranka,  laikant 
rankenas), kuris nutrauktų variklio veikimą



01.39 PAKOJAI

39.01

Pakojai turi būti sudedamo tipo, ir turi būti įtvirtinti su prietaisu, kuris juos automatiškai 
grąžina į normalią padėtį. Pakojų gale turi būti ištisa apsauga, turinti mažiausiai 8 mm 
spindulio (žiūr. diagramas S). 

39.02

Jei pakojai  nėra sudedamo tipo arba padengti  guma, jie turi  būti  užapvalinti  sferiniu 
spinduliu, ne mažesniu nei 8 mm.

01.41 STABDŽIAI

41.01

Visi  motociklai  grupėje  A,  privalo  turėti  mažiausiai  2  veikiančius  stabdžius  (vieną 
kiekvienam ratui), kurie veikia atskirai ir koncentriškai su ratu.

01.43 APSAUGOS NUO PURVO IR RATŲ APSAUGA

Motocikluose turi būti įmontuotos apsaugos nuo purvo.

43.01

Purvo apsaugos turi projektuotis horizontaliai už kiekvieno šono padangos.

43.02

Priekinė purvo apsauga turi  padengti  mažiausiai  100° rato apskritimo ilgio.  Kampas, 
suformuotas vienos linijos, sudarytos iš purvo apsaugos priekinio krašto į rato centrą ir 
kita sudaryta horizontaliai per rato centrą turi būti tarp 45° ir 60°.

43.03

Atbulinė apsauga nuo purvo turi padengti mažiausiai 120° rato apskritimo ilgio. Dviejų 
linijų suformuotas kampas, kurių vienas sudarytas iš purvo apsaugos atbulinio krašto į 
centrą, o kitas sudarytas horizontaliai per rato centrą, neturi viršyti 20°.

Atbulinė purvo apsauga  (20° maksimali.)  turi  būti  įvertinta motociklininkui sėdint ant 
motociklo (žiūr. diagramą S).



01.45 OPTIMIZAVIMAS 

Neleidžiamas „pilnas“ aptakių formų sukūrimas arba „pilna“ konstrukcija.

01.47 RATAI, RATLANKIAI IR PADANGOS

47.01

Visos padangos turi  būti  išmatuotos ir sumontuotos ant ratlankio, esant 1 kg/cm (14 
lb./sq. in.) slėgiui; matavimai atliekami padangų skyriuje, esant 90° nuo žemės.

47.02

Visi  ištiso  rato  ratlankių  arba  atramų  pakeitimai  (lietas,  išlietas,  sukniedintas),  kaip 
tiekiama gamintojo arba tradicinio atskiriamo ratlankio kitokio nei atramos, vožtuvo ar 
apsauginiai  varžtai,  yra  draudžiamas,  išskyrus  padangų  palaikymo  veržles,  kartais 
naudojamas apsaugoti  padangą nuo judėjimo,  susijusio  su ratlankiu.  Jeigu  ratlankis 
pakeičiamas tokiais tikslais, turi būti įmontuotos varžtai, veržlės ir t.t.

01.51 PADANGOS SUPERENDURO MOTOCIKLAMS

51.01

Priekinės ir galinės padangos matmenims netaikomos nuorodų sutinkamai su diametru 
ir pločiu.

51.03

Padangos su metaliniais  dygliais,  vinimis ir  grandinėmis arba kitomis prieš slydimą 
priemonėmis  nėra  leidžiamos.  Padangos  su  Scoop  arba  paddle  pelekais  (ištisa 
radialinė briauna) yra draudžiamos.

51.4 Bendros nuostatos

Yra leidžiamos padangos perkamos tik iš komercinių ar mažmeninių šaltinių.  

Padangų  neleidžiama  modifikuoti.  Draudžiama  padangas  apdoroti  chemikalais,  jas 
įpjauti, naudoti padangų pašildytojus ar kitokias priemones, kurios galėtų pakeisti formą, 
mažiausią krašto kietumą, konstrukciją ar kitas savybes.

Jos turi būti padangų gamintojų rūšių katalogo arba padangų specifikacijos sąrašuose, 
prieinamuose plačiai  visuomenei.  Jos turi  būti  gaminamos taip,  kad atitiktų  Europos 
Padangų  ir  Ratlankių  Techninės  Organizacijos  (ETRTO)  reikalavimus  apkrovos  ir 
greičio  kodų  atžvilgiu  ir  privalo  turėti  mažiausiai  45  M paslaugų  aprašą.  Padangos 
privalo turėti „E“ žymę ir/arba DOT (Amerikos Transporto Departamento) patvirtinimą ir 
DOT numeris turi būti išlietas padangos sienelėje.



51.5 Padangų protektoriaus raštas

Galinių  padangų  protektoriaus  rašto  specifikacija  yra  tokia:  protektoriaus  gylis, 
matuojamas padangos paviršiaus dešiniuose kampuose (prie kurio visos protektoriaus 
briaunos turi išsiplėsti): turi būti daugiausiai 13 mm (Žiūr. diagramą S).

01.55 NUMERIO ŽENKLAI

SuperEnduro yra būtini numerio ženklai. Jie turi būti įtvirtinti taip:

55.03

Numerių ženklai  turi  būti  pagaminti  tik iš lanksčių medžiagų (t.y.  plastiko).  Priekinio 
numerio ženklo forma yra laisvai pasirenkama ir gali būti bendroje motociklo dizaino 
dalyje.

55.04

Ženklai išlenkti ne daugiau 50 mm į išorę nuo tikrojo ženklo neturi būti uždengiami ar 
sulenkiami.

55.5 Priekinio numerio ženklai

Vienas ženklas turi būti pritvirtintas prie priekio, palenkiant ne daugiau 30° į galinę pusę 
nuo vertikalės. Skylės gali būti perforuojamos tarp numerių ant numerio ženklo. Tačiau, 
jokiomis aplinkybėmis tikrieji numeriai negali būti perforuojami.

Minimalūs išmatavimai 190 mm x 130 mm. (Žiūr. diagramą 0).

55.6 Šoninių numerių ženklai

Šoniniai  numerių  ženklai  turi  būti  padėtyje  virš  horizontalios linijos,  suformuotos per 
galinio rato ašį ir numerio priekinį kraštą turi būti už vertikalios linijos, suformuotos 200 
mm iki motociklininko galinio pakojo.

Jie  turi  būti  pritvirtinti  taip,  kad  būtų  aiškiai  matomi  ir  jie  neturi  būti  uždengti  jokia 
motociklo arba motociklininko dalimi, kai jis sėdi sėdimoje padėtyje.

55.7 Skaičiai

Skaičiai turi būti aiškiai įskaitomi ir kaip fonas turi būti nudažyti matinėmis spalvomis, 
kad būtų išvengta saulės šviesos atspindžio.

Šių minimalių išmatavimų turi būti laikomasi ant priekinių ir šoninių numerių ženklų:

Skaičiaus aukštis: 100 mm



Skaičiaus plotis: 70 mm
Raidės elemento plotis: 25 mm
Tarpas tarp 2 skaičių: 15 mm

Turi  būti  naudojama numerių angliška forma. Tai yra viena vertikali  linija „vienam“ ir 
paprasta kylanti linija be horizontalios linijos „septyniems“ (žiūr. diagramą O).

55.09

Visi kiti numerių ženklai arba žymėjimai ant motociklo, galintys sukelti numerio painiavą, 
turi būti pašalinti iki varžybų starto..

55.12 Numerių ženklų spalvos

Prestižinė kategorija: Numerio ženklo fonas turi būti baltas su juodais numeriais.

Moterų kategorija: Numerio ženklo fonas turi būti violetinis su baltais numeriais.

Jaunių kategorija: Numerio ženklo fonas turi būti žalias su baltais numeriais.

Spalvos turi būti matinės, vadovaujantis RAL spalvų lentele, t.y.:

JUODA 9005 VIOLETINĖ 4006
BALTA 9010 ŽALIA 6002

Numerio  ženklo  fonas  ir  numerių  spalva,  skirta  N°1  gali  skirtis,  remiantis 
organizatoriaus/FIM nuorodymu.

55.13

Skaičiai turi būti naudojami kiekvienam motociklui viso renginio metu.

Ginčo atveju dėl skaičių įskaitomumo, technikai Komisaro sprendimas bus galutinis.

55.14 Privaloma reklama
55.15

40  x  150  mm erdvė  viršutinėje  numerio  ženklo  dalyje  skiriama Organizatoriui/FIM, 
naudoti oficialaus FIM SuperEnduro Pasaulio čempionato oficialaus partnerio logotipui.

01.56 APŠVIETIMAS,  ĮSPĖJIMO  ĮRANGA  IR  SPIDOMETRAI/GREIČIO 
MATUOKLIAI

Motociklai ir jų įranga turi atitikti nacionalinius teisinius reikalavimus, skirtus šalies kelių 
eismui, kurioje transporto priemonė yra įregistruota bei atitikti kitas taisykles, nurodytas 
Papildomose Nuostatose.



Elektros generatorius turi nuolat ir normaliai veikti  srovei ir įtampai palaikyti  varžybų 
metu ir varžybų kontrolės poste. Turi būti išlaikytas elektros ryšys.

01.65 ĮRANGA IR APSAUGINĖ APRANGA
01.66 Apranga ir avalynė

Treniruočių ir varžybų metu, motociklininkai privalo dėvėti šiuos rūbus ir avalynę:

65.01

Motociklininkai privalo dėvėti  apsauginę aprangą iš medžiagos ar odos, iki kelių ilgio 
batus ir odines ar ekvivalentiškos medžiagos pirštines  .

Rekomenduojama krūtinės apsauga su ir/ar papildoma nugaros apsauga.

65.05

Visos aprangos audeklas ar medžiaga ir  jos pamušalai  turi  būti  oficialaus mokslinio 
instituto praatestuoti ir sertifikuoti, atsižvelgiant į ugniai ir dėvėjimui atsparias aprangos 
visų  dalių  savybes,  kurios  yra  tiesioginiame  kontakte  su  oda.  Ji  turi  būti  nedegi  ir 
patvirtinta FMN (Nacionalinės Motociklų Federacijos).

65.7 Odai ekvivalentiška medžiaga

Šios medžiagos charakteristikos turi būti bent 1.5 mm ekvivalentiškos karvės odos 
(neišmuštos odos):

65.07.1 Atsparumo ugniai savybės
65.07.2 Atsparumas nutrynimams
65.07.3 Trinties faktorius prieš visus asfalto tipus
65.07.4 Prakaito sugėrimo savybės
65.07.5 Medicinos testas- ne toksiškas ir nealergiškas
65.07.6 Medžiaga, turinti netirpumo savybes.
65.07.7 Kitokios medžiagos nei  oda apranga privalo  turėti  lipduką ar etiketę su 

užrašu „atitinka FIM taisykles“. Ši etiketė turi būti pastoviai prisiūta arba 
pridėta prie rūbo.

01.67 ŠALMŲ DĖVĖJIMAS

Visiems dalyviams, dalyvaujantiems treniruotėse ir varžybose, būtina dėvėti apsauginį 
šalmą.  Šalmas  turi  būti  tinkamai  užsegtas,  gerai  tikti  ir  būti  geros  būklės.  Šalmas 
privalo turėti smakro dirželio tipo |palaikymo sistemą“.

Šalmai sukonstruoti su iš daugiau nei vienas išoriniu sluoksniu yra leidžiami, laikant 
kad nelaimės atveju, jie gali būti greitai ir lengvai nuimti nuo motociklininko galvos tik  
atlaisvinus arba nukirpus smakro dirželį.



Visi šalmai turi būti pažymėti vienu iš tarptautinių oficialių standarto ženklų, paminėtų 
FMN Str.  01.70  arba  FMN motociklininko  Patvirtinimo  ženklu  (antspaudu).  Šalmai, 
pažymėti FMN, turi atitikti vieną iš tarptautinių standartų, išdėstytų Str. 01.70 prieš FMN 
patvirtinimą

Kameros arba visi kiti papildomi prietaisai, netgi laikikliai yra ant šalmų 
draudžiami.

Aukščiau minėtų taisyklių nesilaikymas, gali nulemti diskvalifikavimą.

01.69 ŠALMŲ NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

69.01

Tikrintojai,  vadvaujami  Vyriausio  technikos Komisaro,  privalo  patikrinti  visus  šalmus 
prieš treniruotes ir varžybas, kad jie atititkų techninius reikalavimus.

69.02

Jei  šalmas  neatitinka  techninių  reikalavimų  ir  nustatomi  jo  defektai,  technikos 
Komisaras  turi  pašalinti  visus  patvirtinimo  ženklus  ir  palaikyti  šalmą  iki  varžybų 
pabaigos. Motociklininkas turi pateikti kitą šalmą technikos Komisaro patvirtinimui. Po 
autoįvykį sukėlusių pasekmių, šalmas turi būti pristatytas technikos Komisaro ištyrimui.

69.03

Visi šalmai tuir būti nesugadinti ir jų konstrukcijai negali būti padaryta jokių pakeitimų.

01.71 AKIŲ APSAUGA

Yra  leidžiama  akinių,  apsauginių  akinių  bei  skydelio  nuo  saulės,  taip  pat  ir  ašarų 
sugerėjęs. Medžiaga naudojama akių oritektoriams ir akiniams turi būti pagaminta iš 
dūžimui  atsparios medžiagos.  Šalmo skydelis  nuo saulės negali  būti  šalmo integrali  
dalis.

Negali būti naudojamos akių apsaugos, kurios sukelia matymo trukdžius (įbrėžimus ir 
t.t.).

01.77 KONTROLĖ

77.01 Verifikavimas/patikrinimas

Bendros nuostatos

Motociklininkas visą laiką atsakingas už savo transporto priemonę.



77.01.5 Motociklininkas turi atvykti į transporto priemonės techninę kontrolę laiku, 
nustatytu Papildomose Nuostatose.

77.02.11

77.5 Pavojingos transporto priemonės

Jei treniruočių ar praktikos metu, technikos Komisaras nustato transporto priemonės 
defektą, sukeltiną pavojų kitiems motociklininkams, jis turi nedelsiant informuoti Trąsos 
darbuotoją ar jo pavaduotoją. Jų pareiga yra tokią priemonę pašalinti iš treniruotės ar 
varžybų.


