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SUPERENDURO APIBRĖŽIMAS

SuperEnduro – tai greičio renginys, vykstantis stadiono tipo patalpose, kai enduro 
motociklai važiuoja taku arba ant dirbtinių elementų (žemės, smėlio ir pan.), ant kurių 
randama įvairių, daugiausiai natūralių „kliūčių“ (akmenų, medžio kamienų, vandens 
ruožų ir pan.), panašių į naudojamas enduro trasoje.

Bendri įsipareigojimai ir sąlygos

066.1 BENDRAI

066.1.2 Trasos ilgis

Trasa negali būti trumpesnė nei 300 m. Geriausi motociklininkai turėtų įveikti trasą 
daugiausiai per 45 sekundes-1 minutę.

066.1.3 Motociklų klasės ir specifikacijos

Šie straipsniai taikomi visoms FIM kategorijoms.

Kai  renginį  FMNR (nacionalinė  motociklų  sporto  federacija)  organizuoja  už  FIM 
Europos ribų, apšvietimui gali būti taikomi specialūs leidimai, kuriuos reikia įvardinti  
patvirtintuose standartiniuose nuostatuose.  Visų renginių  metu galima naudoti 
motokroso padangas (Motokroso techninių taisyklių str. 01.47), jeigu nei viena 
SuperEnduro  trasos  dalis  neišeina  į  viešą  kelią.  Draudžiama  naudoti 
bandomąsias padangas.

066.3 OFICIALŪS ASMENYS IR PROCEDŪROS

066.3.2 Oficialių asmenų nesuderinamumai

Oficialiu asmeniu negali būti motociklininkas, mechanikas, rėmėjas, padėjėjas ar 
renginyje dalyvaujantis rengėjas.

066.3.4 Oficialių asmenų tvarkaraščiai

066.3.5.4 Techniniai tvarkytojai

066.3.5.11 Oficialūs signalai

Oficialūs signalai lentelėse pateikiami mažiausiai 600 mm aukščio ir 400 mm pločio 
lentelėse, abiejose pusėse parašant juodą bloko numerį, 4’, 15" ir 5". Numeriai turi  
būti matomi nuo starto.



Rengėjas  šalia  degalų  papildymo  punktų  padeda  gintarinės  šviesos  signalą  ir 
sireną. 4 minutes prieš uždarant laukimo zoną, teisėjas turės įjungti šviesos ir garso 
signalus. Vėluojant vienam ar keliems motociklininkams, juos pakeis kiti.

Signalas Reikšmė 

Mirksinti šviesa/ sirena Įėjimas į laukimo zoną už 4 minučių

4 minučių lentelė ( 4')
(laukimo zona)

Įėjimas į laukimo zoną uždarytas.
Laukimo  zonoje  nesantys 
motociklininkai  su  motociklais  negalės 
pradėti važiavimo
Lenktybių starto vieta tuščia
Visi  asmenys,  išskyrus motociklininkus, 
televizijos komandą ir  būtinus oficialius 
asmenis,  turi  išeiti  iš  išvykimo  zonos, 
išgirdė švilpuką.
Motociklininkai pasiruošia startui

Lentelė, 15 sekundžių (15")
15 sekundžių iki startavimo pabaigos(prie starto)

Lentelė, 15 sekundės (5") Starto varteliai nusileis per kitas 5-10 
sekundžių.(prie starto)

Oficialūs signalai vėliavėlėmis bus perduoti 750 mm aukščio ir 600 mm pločio 
vėliavėlėmis:

Signalas Reikšmė 

Raudona vėliavėlė (mažiausiai 2 
raudonos vėliavėlės) Visi motociklininkai turi sustoti
(Netikri startai parodomo, mojuojant raudona vėliavėle)
(Raudoną vėliavėlę gali naudoti tik FIM teisėjas ir lenktynių direktorius. Lenktynių 
reguliuotojas  irgi  gali  naudoti  raudoną  vėliavėlę  FIM teisėjo  ir(arba)  lenktynių 
direktoriaus nurodymu).

Juoda vėliavėlė ir lentelė su 
motociklininko numeriu
Nurodytas motociklininkas 
turi sustoti.



Geltona, nejudanti vėliavėlė Pavojinga, važiuokite atsargiai

Mojuojama geltona vėliavėlė
Tiesioginis pavojus, pasirenkite sustoti, 
nelenkite.

Mojuojama mėlyna vėliavėlė (mažiausiai 
2 mėlynos vėliavėlės) 

Įspėjimas, Jus tuoj aplenks visu ratu

(Mėlyną vėliavėlę turi naudoti pagalbiniai vėliavėlių tvarkytojai, atsakingi tik už 
šią vėliavėlę)

Žalia vėliavėlė Trasa tuščia

Lentelė „1 ratas“ Paskutinis ratas

Vėliavėlė baltais ir juodais langeliais Treniruočių,  kvalifikacinių  važiavimų  ir 
lenktynių pabaiga 

Spalvų sistema Pantone:

Juoda: Pantone juoda C
Mėlyna: Pantone 286C
Raudona: Pantone 186C
Geltona: Pantone geltona C
Žalia: Pantone 348C
Balta: Pantone balta C

066.4 MOTOCIKLININKAI IR KATEGORIJOS

Iš  esmės  daugiausiai  Prestižo  klasėje  gali  dalyvauti  26  registruoti 
motociklininkai; jaunimo ir moterų klasėse daugiausiai gali būti užregistruota po 
16 motociklininkų. Išskirtiniais atvejais CEN gali priimti daugiau motociklininkų.

Tik  geriausiai  pasirodę  motociklininkai  po  fiksuoto  laiko  pratybų  pereina  į 
kvalifikacinę renginio sistemą. Jeigu dalyvių skaičius didesnis nei nurodytasis, 
likusiuose važiavimuose negalės dalyvauti lėčiausi motociklininkai.

Pastaba  1:  SuperEnduro  renginio  organizatorius  turi  suteikti  nemokamą 
akreditaciją  ir  sėdėjimo  zoną/tribūną  motociklininkams,  mechanikams  ir 
komandai (apie 50 vietų). Tribūna turi būti kaip galima arčiau įėjimo į degalų 
papildymo punktą.

Pastaba 2: treniruočių ir varžybų metu motociklininkai, komanda ir darbuotojai 
gali būti maitinami.



066.4.1 Motociklininkų amžius

Minimalus dalyvių FIM PRESTIŽO kategorijos SuperEnduro pasaulio čempionate 
amžius yra 18 metų.

Jeigu pareiškėjai yra vyresni nei 50 metų amžiaus, prie motociklininko licencijos 
jie  turi  pridėti  medicininę  pažymą  (įskaitant  įprastų  pratimų  toleravimo 
elektrokardiogramą),  išduotą  jų  nacionalinės  motociklų  sporto  federacijos 
pripažįstamo gydytojo.

Minimalus amžius skaičiuojamas nuo motociklininko gimimo dienos.

Jaunimo kategorijoje gali važiuoti ne jaunesni nei 16 ir ne vyresni nei 23 metų 
amžiaus (iki pirmų varžybų) motociklininkai. Minimalus amžius moterų kategorijoje 
– 16 metų.

066.4.2 Motociklininkų licencijos

Visi  motociklininkai  privalo  turėti  metines  arba  vienkartinis  galiojančias  FIM 
Enduro pasaulio  čempionato,  FIM jaunimo Enduro pasaulio  čempionato, FIM 
moterų  Enduro  pasaulio  čempionato  arba  FIM  SuperEnduro  pasaulio 
čempionato /taurės licencijas.

066.4.3 PRESTIŽO ir JAUNIMO klasė – įtraukimas į sąrašą

Visi motociklininkai (prestižo, jaunimo ir moterų klasės) turi rengėjui 
sumokėti 50 eurų registracijos mokestį.

Prestižo klasės varžybose bus leidžiama dalyvauti daugiausiai 26 dalyviams, 
atitinkantiems tokius parametrus ir kriterijus:

a) 10 nurodytų Prestižo A (klasifikavimo sąrašas) klasės motociklininkų, 
oficialiai  įregistruotų  čempionatui  gamintojo,  turinčio  sutartį  su 
čempionato rengėju. Kiekvienas gamintojas arba komanda gali paskirti 
daugiausiai  du pirmenybinius motociklininkus.  Šie motociklininkai  yra 
įtraukti į klasifikavimo sąrašą.

b) Pirmi  6  motociklininkai  iš  praėjusių  metų  galutinio  kvalifikacinio 
važiavimo,  nepatenkantys  tarp  10  motociklininkų  rūšiavimo  sąraše, 
sudarytame pagal 066.4.3.a straipsnį.

c) 9 - 10 dalyviai arba daugiau, jeigu sutinka rengėjas
d) 1 CEN/rengėjo nurodytas asmuo prisijungs prie prestižo A.
e) EXJ klasės (jaunimo) motociklininkus turi patvirtinti organizatoriai, CEN 

ir rengėjas.
f) Jeigu  administracinio  patikrinimo  metu  be  pateisinamos  priežasties 

nedalyvauja motociklininkas iš klasifikavimo sąrašo, jis netenka vietos 



klasifikavimo sąraše ir jį  gali  pakeisti  kitas komandos pasiūlytas arba 
rengėjo paskirtas motociklininkas visam likusiam sezonui.

Jeigu nepasiekiamas minimalus motociklininkų skaičius, organizatorius turi teisę 
užbaigti sąrašą savo nuožiūra, susitaręs su rengėju.

Jeigu  klasifikavimo  sąraše  esančių  motociklininkų  skaičius  mažesnis  nei  10, 
CEN ir rengėjas gali įtraukti į šį sąrašą vieną ar daugiau motociklininkų, turinčių 
pripažintos tarptautinės patirties ir reputaciją.

Treniruotėms galima priimti ribotą skaičių papildomų motociklininkų (tarp 2 ir 4). 
Šie motociklininkai bus laikomi kaip atsarginiai laukimo zonoje prieš važiavimus ir 
galės  pakeisti  neatvykusius  motociklininkus  prie  4  minučių  lentelės  (laukimo 
zonos uždarymas). Atsarginiai motociklininkai įtraukiami į  paskutinės galimybės 
lenktynes, kad renginio metu būtų pasiektas 16 motociklininkų maksimumas.

Kiekvienas gamintojas/komanda, su rengėju sudariusi  sutartį  dėl dalyvavimo, 
turi  išrinkti  visuose  čempionato  renginiuose  dalyvausiančius  motociklininkus. 
Pripažįstamos tik tokios išimtys:

a) Gamintojas gali atšaukti motociklininką iš jau prasidėjusio renginio, jeigu 
motociklininkas  sužeidžiamas,  motociklui  padaroma neatitaisoma  žala 
arba atsiranda nenugalimos jėgos aplinkybės. Pasitraukimas iš varžybų 
dėl medicininių priežasčių turi būti pagrįstas vyriausiojo gydytojo išduota 
pažyma.

b) Gamintojas gali atšaukti motociklininką iš kitų čempionato renginių dėl 
medicininių  priežasčių  arba  dėl  nenugalimos  jėgos  aplinkybių. 
Pasitraukimas iš varžybų dėl  medicininių priežasčių turi  būti  pagrįstas 
kompetentingo  gydytojo  išrašyta  pažyma.  Sveikatą  gali  dar  kartą 
patikrinti FIM paskirtas gydytojas.

c) Gamintojas  gali  pakeisti  savo  į  čempionatą  įvestą  motociklininką  kitu 
(„pakeičiantis motociklininkas“)  likusiems čempionato renginiams, jeigu 
gamintojas gauna rengėjo sutikimą.

Kad  įvykdytų  savo  įsipareigojimus,  gamintojas  privalo  parinkti  pakeičiantį 
motociklininką per 10 dienų po pasitraukimo, iki kito renginio likus ne daugiau 
nei 5 dienoms.

Visose SuperEnduro varžybose pageidaujantys dalyvauti motociklininkai privalo 
iki  nurodyto  termino  atsiųsti  registracijos  formą  ir  registracijos  mokestį. 
Registracijos formos siunčiamos rengėjui.

Kiti  motociklininkai  gali  registruotos  du  mėnesius  iki  varžybų.  Registracija 
baigiama,  iki  renginio  likus  ne  mažiau  nei  2  savaitėms.  Registracijos  sąrašą 
organizatoriui nusiunčia nacionalinės motociklų sporto federacijos (FMN).

Motociklininkai privalo dalyvauti administracinės kontrolės metu.



Visi motociklininkai privalo gauti savo FMN leidimą dalyvauti.

Kvalifikacijos sąrašo motociklininkai privalo rengėjui  nusiųsti  savo registracijos 
„sezonui“ formą.

Kiti  motociklininkai  rengėjui  ir  organizatoriams  turi  nusiųsti  „vienkartinio“ 
dalyvavimo formas.

FIM privalo paskelbti oficialų dalyvių sąrašą, iki renginio likus 10 dienų. Išimtis 
taikoma nenumatytiems rengėjo dalyviams. Apie kuriuos gali būti pranešta, iki 
renginio likus ne daugiau nei 5 dienoms 

Rengėjas privalo paskelbti kvalifikacijos sąrašą prieš prasidedant sezonui.

066.4.4 Pakeičiantys  motociklininkai  paskutinio  varžybų  važiavimo 
metu

2  motociklininkai  skiriami  atsarginiais  Prestižo  kategorijoje  kiekvienų  varžybų 
metu ir pasibaigus kvalifikaciniams važiavimams.

Jeigu  sužeidžiamas  motociklininkas,  turėjęs  teisę  važiuoti  3  paskutinius 
važiavimus, ir jis negali važiuoti vieno ar visų važiavimų, jį likusiems finaliniams 
važiavimams pakeičia atsarginis motociklininkas.

Atsarginiais  motociklininkais  bus  du  paskutinės  galimybės  važiavime 
aukščiausias vietas pasiekę nekvalifikuoti vairuotojai.

Jeigu teisę važiuoti finalinį važiavimą turintis motociklininkas nepraneša teisėjui 
apie savo nedalyvavimą viename arba daugiau finalinių važiavimų, teisėjas jam 
gali skirti baudą iki 100 eurų, nebent teisėjas pripažįsta buvus nenugalimos jėgos 
aplinkybes.

Sprendimą  pakeisti  motociklininką  privalo  kartu  priimti  teisėjas  ir  vyriausiasis 
reguliatorius.

066.4.5 Pasitraukimas iš varžybų

Į  varžybas  užsiregistravęs,  bet  nedalyvaujantis  motociklininkas  (neinformavęs 
administracijos)  arba  motociklininkas,  pasitraukęs  iš  varžybų  be  vyriausiojo 
reguliatoriaus leidimo, baudžiamas bauda.

Jeigu motociklininkas užsiregistruoja varžyboms, bet negali jose dalyvauti, jis turi 
įspėti  apie  tai  administraciją,  iki  varžybų  likus  48  valandoms.  Jeigu 
motociklininkas pateikia registracijos formą, bet nedalyvauja ir apie tai neįspėja 
administracijos, apie jį pranešama teisėjui, kuris skiria vieną iš šių baudų:



- Pirmasis nusižengimas: 30.– eurų bauda
- Antrasis nusižengimas: 50.– eurų bauda
- Trečiasis nusižengimas: 130.– eurų bauda
- Nuo ketvirto nusižengimo: 180.– eurų bauda

Gavusi  teisėjo  ataskaitą,  administracija  nusiunčia  laišką  motociklininko  FMN, 
prašydama  paaiškinti  nedalyvavimo  priežastis.  Atsakymas  turi  būti  nusiųstas 
daugiausiai per 15 dienų. Priimamas sprendimas dėl baudos.

Registruotas  motociklininkas  gali  būti  diskvalifikuotas  iš  čempionato,  jeigu  jis 
dalyvauja kitose varžybose tą pačią dieną.

066.4.6 Startiniai numeriai

Kiekvienam SuperEnduro čempionate dalyvaujančiam motociklininkui skiriamas 
nuolatinis  startinis  numeris,  galiojantis  viso  sezono  metu.  Numerius  skiria 
rengėjas.

066.4.7 Motociklininkų apranga

Motociklininkas  privalo  dėvėti  patvirtintą  šalmą  ir  laikytis  kitų  aprangos 
reikalavimų, išdėstytų SuperEnduro techninėse taisyklėse.

Iš po šalmo negali  išlįsti  nei moterų, nei vyrų ilgi  plaukai. Ilgi  plaukai turi  būti 
sutalpinti po šalmu.

Ant  kiekvieno  SuperEnduro  čempionate  dalyvaujančio  motociklininko,  kuriam 
suteiktas  nuolatinis  startinis  numeris,  džersio  ar  švarko  nugaros,  viršuje 
užrašomas jo vardas. Raidės turi būti mažiausiai 10 cm dydžio. Kartu užrašomas 
ir  startinis  numeris.  Reikia  vadovautis  SuperEnduro  techninių  taisyklių  01.76 
straipsniu.

Jeigu motociklininkams nesuteikiamas nuolatinis startinis numeris, jų vardas vis 
tiek gali  būti  užrašomas džersio ar švarko nugaros, viršuje mažiausiai  10 cm 
dydžio  raidėmis.  Tačiau  ant  džersio  arba  švarko  negalima  rašyti  startinio 
numerio.

Neleidžiama ant džersio arba švarko rašyti kitą nei suteiktas startinis motociklo 
numeris.

Nustumiami akiniai leidžiami. Nuplėšiami akiniai griežtai draudžiami.

066.4.8 Motociklininkų elgesys ir pagalba

Motociklininkai privalo visada laikytis SuperEnduro čempionato nuostatų.



Motociklininkai privalo būti  pajėgūs fiziškai ir  protiškai valdyti  savo motociklus, 
pasirūpindami kitų motociklininkų, komandos narių, oficialių asmenų, žiūrovių ir 
kitų dalyvaujančių asmenų saugumu.

Apie esminius sveikatos sutrikimus ar sužeidimus motociklininkai privalo pranešti 
vyriausiajam gydytojui.

Techninio  reguliuotojo  reikalavimu  motociklininkai  privalo  pri(si)statyti  patys 
ir(arba) savo motociklus ir(arba) įrangą techniniam patikrinimui bet kuriuo metu.

Motociklininkai gali būti laikomi atsakingais už savo komandos narių veiksmus.

Motociklininkams  ir  komandos  nariams  draudžiama  važiuoti  motorinėmis 
transporto priemonėmis ir(arba) dviračiais trasoje ne oficialių pratybų/kvalifikacinių 
važiavimų ir lenktynių metu.

Motociklininkai privalo vykdyti oficialius vėliavėlių signalus ir lentelėse pateikiamų 
instrukcijų.

Motociklininkai  privalo  dalyvauti  visuose  motociklininkų  instruktažuose  ir 
susipažinti  su visa išleista  informacija  ir  instrukcijomis.  Komandos vadovui  irgi 
rekomenduojama dalyvauti motociklininkų instruktaže.

Per varžybas motociklininkas visada turi stengtis nugalėti. Kitu atveju jam nebus 
leista tęsti varžybų ir jis bus nubaustas.

Motociklininkai turi vairuoti atsakingai ir nesukelti pavojaus savo priešininkams ar 
kitiems varžybų dalyviams.

Motociklininkai  ir  su  jais  susiję  asmenys  gali  perduoti  vieni  kitiems  tik  tokius 
signalus: duomenis ir vaizdus iš oficialių laiko kontrolės atsakiklių ir borto kamerų, 
kurias gali suteikti tik rengėjas, kuro papildymo punktų lentelių pranešimų, rodomų 
tam skirtose vietose; be to, motociklininkas gali bendrauti „kūno kalba“. Griežtai 
draudžiamas radijo ryšys su motociklininkais.

Draudžiama  motociklininkams  teikti  pagalbą  trasoje,  nebent  tai  daro  savo 
pareigas  einantis  prižiūrėtojas  saugumo  sumetimais.  Pažeidęs  šią  taisyklę 
motociklininkas bus diskvalifikuotas iš važiavimo.

Prižiūrėtojai gali padėti motociklininkams pakelti motociklininkus ir nustumti juos į 
saugią vietą.  Visus remonto ir  reguliavimo darbus gali  atlikti  savarankiškai,  be 
niekieno pagalbos dirbantis motociklininkas.

Motociklininkai turi naudotis tik trasa. Tačiau jeigu netyčia iš jos išvažiuoja, gali 
saugiai į ją grįžti artimiausiame nuo išvažiavimo taške, neįgydami pranašumo.



Draudžiama nukirsti kelią. Bauda už bandymą nukirsti kelią ir taip įgyti pranašumą 
yra bauda nuo 10 sekundžių iki diskvalifikavimo (sprendžia FIM teisėjas). Galima 
taikyti daugiau baudų.

Lenktynių  metu  į  aptvarą  įvažiavusiems  motociklininkams  draudžiama  grįžti  į 
lenktynes.

Motociklininkai  gali  patvarkyti  savo vietą už startinių  vartų,  nenaudodami jokių 
įrankių.

Motociklininkai negali prie starto naudoti pagalbinių užvedimo prietaisų (užvedimo 
blokelių,  kitų  iškėlimo  prietaisų  ir  pan.).  išsišakojimo  blokavimo  prietaisai 
leidžiami.

Užėmęs startinę poziciją, motociklininkas jos jau negali pakeisti, grįžti į laukimo 
zoną ar gauti pagalbą iki starto.

Laukimo  zonoje  susidūrę  su  mechaninėmis  problemomis  motociklininkai, 
neįstengę  pataisyti  motociklų,  iki  parodant  vienos  minutės  (1’)  lentelę,  neturi 
teisės  startuoti.  Jeigu  pažeidžiamas  šis  reikalavimas,  motociklininkas 
diskvalifikuojamas iš atitinkamų varžybų.

Prie  startavimo  vartų  su  mechaninėmis  problemomis  susidūrę  motociklininkai 
negali  gauti  pašalinių  pagalbos.  Jeigu  pažeidžiamas  šis  reikalavimas, 
motociklininkas diskvalifikuojamas iš atitinkamų varžybų.

Kirsdami finišo liniją, motociklininkai visada turi liestis su savo motociklu.

Atitinkami motociklininkai (pirmos trys vietos pagal bendrus varžybų rezultatus ir 
pasaulio čempionato rengėjo nuožiūra pakviesti dalyviai)  privalo dalyvauti  prizų 
įteikimo ceremonijoje ir  spaudos konferencijoje ir  duoti  autografus (taikoma tik 
kvalifikacijos  sąrašui).  Už  šios  taisyklės  pažeidimą skiriama €  200  bauda.  Ją 
paima FIM oficialus asmuo ir perduoda FIM.

066.5 MOTOCIKLAI

Vienas motociklininkas gali naudoti vieną motociklą.

Neeilinėmis  aplinkybėmis  motociklininkas  gali  pasinaudoti  kito  registruoto 
motociklininko motociklu, jeigu jis yra perėjęs administracinį ir techninį patikrinimą.

066.5.1 Klasės

Dalyvauti  gali  bet  kuris  1  kategorijos,  A1  grupės  ir  2  kategorijos  C  grupės 
motociklas. SuperEnduro čempionato solo motociklų klasės yra tokios:



PRESTIŽO,  JAUNIMO  ir  MOTERŲ  kategorijų  klasės  yra  laisvos,  tačiau 
išvedamos iš Enduro E1, E2, E3 klasių.

Enduro 1: Nuo 100 cm³ iki 125 cm³ dvitakčiai
Nuo 175 cm³ iki 250 cm³ keturtakčiai

Enduro 2: Nuo 175 cm³ iki 250 cm³ dvitakčiai
Nuo 290 cm³ iki 450 cm³ keturtakčiai

Enduro 3: Nuo 290 cm³ iki 500 cm³ dvitakčiai

Nuo 475cc to 650 cm³ keturtakčiai

066.5.1.1 Šviesos

Užpakalinės ir priekinės šviesos su valstybiniais numeriais derinamos 
pagal EnduroGP ir yra tokios kaip parodyta žemiau esančiame 
paveikslėlyje.

Šviesos privalo būti įmontuotos, bet neturi būti naudojamos.

066.5.1.2

Šoninio pakojuko naudojimas pasirinktinis.

066.5.1.3

Kiekviename  motocikle  privalo  būti  išmetamasis  vamzdis  ir  duslintuvas, 
atitinkantys SuperEnduro techninių taisyklių 01.31 straipsnį.



066.5.2 Motociklų valymas

Motociklai gali būti valomi tik tam organizatoriaus skirtoje vietoje, atitinkančioje 
tokius kriterijus:

Valymo darbai turi būti vykdomi pagal Aplinkos kodekso nuostatas.

Betoninėje plovimo vietoje turi būti drenažas ir atskiras alyvos kolektorius arba 
saugykla, pamušta vandeniui nepralaidžia plėvele, į kurią gali tilpti visos atliekos,  
atsirandančios valant motociklą. Turinys turi būti šalinamas į vakuuminę cisterną, 
vadovaujantis vietinėmis normomis.

066.5.3 Borto kamera

Tik  rengėjas  gali  paprašyti,  kad motociklininkai  prie  savo motociklų  pritvirtintų 
borto kameras. Motociklininkai apie tai įspėjami iš anksto.

Kameros ir kita techninė įranga turi būti suteikta motociklininkams mažiausiai 4 
valandos prieš renginį.

Prie  šalmų  draudžiama  tvirtinti  kameras  ir  papildomus  prietaisus,  net 
laikiklius.

066.5.4 Atsakiklis

Motocikluose gali būti imtuvas, kurį suteikia laiko registravimo įmonė.

Administracinio  patikrinimo  metu  motociklininkui  chronometrinius  įrašus 
fiksuojantis  atsakiklis  paduodamas  už  100  €  užstatą.  Atsakiklis  turi  būti 
pritvirtinamas  prie  motociklo  taip,  kaip  nurodyta  motociklininkams  pateiktose 
laiko  fiksavimo  instrukcijose.  Tinkamam  atsakiklio  laikytuvo  pritvirtinimui 
minimaliai reikia plastikinės suveržiamosios medžiagos, bet geriau tinka sraigtas 
arba kniedė. Lipdukai arba klijai nepriimtini. Atsakiklį prilaikanti sąvarža turi būti 
pritvirtinta plastikine suveržiamąja medžiaga. Motociklininkas vienintelis atsako 
už aukščiau nurodytas procedūras. Jeigu varžybų metu atsakiklis pametamas, 
skiriama  iškart  mokama  200  €  bauda.  Motociklininkas  vienintelis  atsako  už 
atsakiklį.

066.5.5 Kilimėlis

Visų kategorijų atveju,  kai motociklai yra degalų papildymo punktuose, reikia 
naudoti kilimėlį.

Jis turi būti naudojamas, dirbant su motociklu, jį statant, treniruočių ir lenktynių 
metu.



066.6 VARŽYBŲ PRAVEDIMAS

066.6.1 Administracinė kontrolė

Visi į dalyvių sąrašą įtraukti motociklininkai turi pateikti savo Enduro čempionato 
licenciją, leidimą startuoti iš savo FMN ir(arba) pasirašyti individualią registracijos 
formą  administracinės  kontrolės  metu,  kurią  vykdo  organizatoriai  ir(arba) 
rengėjai.

066.6.2 Preliminarus techninis patikrinimas

Prieš  treniruotes  motociklai  turi  būti  techniškai  patikrinti,  vadovaujantis 
SuperEnduro  čempionato  nuostatuose  ir(arba)  papildomuose  varžybų 
nuostatuose numatyta tvarka.

Kiekvienas motociklininkas arba jo mechanikas gali pateikti daugiausiai vieną (1) 
motociklą  ir  du  atsarginius  duslintuvus.  Motociklininkas  gali  naudoti  kito 
motociklininko motociklą, jeigu jis pereina techninį ir administracinį patikrinimą.

Motociklininkai turi būti patikrinti renginio vietoje.

Techninio prižiūrėtojo prašymu motociklininkai turi atvykti techniniam patikrinimui 
bei motociklų ir šalmų saugumo patikrinimui.

Bet  kurią  motociklo  dalį  (išskyrus  rėmą,  kuris  turi  būti  pažymėtas)  galima 
modifikuoti, sureguliuoti arba pakeisti.

Renginio metu motociklininkas atsako už tai, kad jo motociklas tenkintų taisyklių 
reikalavimus.  Tačiau  registracijos  numeriai  nėra  privalomi,  kai  motociklas 
naudojamas tik viduje.

Kompetentingi  oficialūs asmenys  gali  pašalinti  motociklą  iš  varžybų  bet  kuriuo 
metu, jeigu laiko, kad jo konstrukcija ar būklė kelia arba gali sukelti pavojų.

Motociklai turi tenkinti FIM technines taisykles ir SuperEnduro priedus.

Visi motociklai turi išlaikyti triukšmo kontrolės testą pagal SuperEnduro techninių 
taisyklių  01.79  straipsnį  preliminaraus  patikrinimo  metu.  Organizatorius  tai 
atitinkamai pažymi.

Šio testo metu motociklo oro filtro dėžės angos negali  būti užkimštos. Dėžėje 
negali būti jokios medžiagos (kempinių, skudurų, porolono ir pan.), išskyrus oro 
filtro elementus.



Viso  renginio  metu  techninis  prižiūrėtojas  gali  bet  kada  patikrinti  motociklą, 
prižiūrint teisėjui.  Jeigu motociklas viršija maksimalias leistinas triukšmo ribas, 
numatytas  SuperEnduro  techninių  taisyklių  79.11  straipsnyje,  motociklininkui 
pirmą kartą  skiriama 1 minutės  bauda,  o  antrą kartą  jis  diskvalifikuojamas iš 
dienos varžybų. Jeigu motociklas nepraeina triukšmo kontrolės, motociklininkas 
privalo išspręsti šį klausimą iki triukšmo kontrolės testo.

066.6.4 Motociklininkų instruktažas

Prieš treniruotes pravedamas motociklininkų instruktažas. 

Susitikimo  metu  dalyvauja  motociklininkai,  teisėjas,  vyriausiasis  reguliatorius, 
rengėjo  atstovas  ir  organizatorių  atstovas.  Susitikimo vieta  turi  būti  nurodoma 
papildomuose nuostatuose.  Bet  kokiu atveju susitikimas turi  būti  pravestas,  iki 
varžybų  likus  pusantros  valandos.  Instruktažo  metu  nedalyvaujantis 
motociklininkas baudžiamas € 50 bauda.

Kiekvieno susitikimo metu rengėjas privalo pateikti  dalyvių sąrašą, kurį dalyviai 
privalo pasirašyti, patvirtindami savo dalyvavimą.

066.6.5 Laiko skaičiavimas

Laikas  treniruočių  ir  varžybų  metu  registruojamas  ties  finišo  linija  atsakiklio 
pagalba. Laikas turi būti apskaičiuojamas ir rankiniu būdu.

066.6.6 Laisvos  treniruotės,  fiksuoto  laiko  treniruotės  ir  Super 
konkursas

Treniruočių  metu motociklininkams neleidžiama sustoti  trasoje,  išskyrus 
specialiose teisėjo instruktažo metu nurodytose vietose.

Startavimo  bandymai  (daugiausiai  3  startai  vairuotojui)  leidžiami  tik 
kiekvienos  grupės  paskutinės  laisvos  treniruočių  sesijos  pabaigoje. 
Startinis bandymas trunka vieną minutę. Už pažeidimą skiriamas įspėjimas, 
o už vėlesnius pažeidimus gali būti skiriamos kitokios baudos.

066.6.6.1 Laisvos treniruotės

Prestižo kvalifikacijos sąraše nurodytiems motociklininkams, jaunimui, moterims 
ir  prestižui  kvalifikuotiems  motociklininkams  suteikiama  6  minučių  laisva 
treniruotė.

Treniruočių  metu motociklininkams neleidžiama sustoti  trasoje,  išskyrus 
specialiose teisėjo instruktažo metu nurodytose vietose.



Startavimo bandymai  leidžiami  tik  kiekvienos grupės paskutinės  laisvos 
treniruočių  sesijos  pabaigoje.  Startinis  bandymas  trunka  vieną  minutę. 
Startiniai bandymai neprivalomi.

Papildomuose nuostatuose privalo būti nurodytos treniruočių sąlygos ir laikai.

066.6.6.2 Fiksuoto laiko treniruotės

PRESTIŽO kategorijoje motociklininkai skirstomi į 2 grupes:
 PRESTIŽAS A: kvalifikacijos sąrašas (10 motociklininkų) + FIM/rengėjo 

paskirtas motociklininkas – viso daugiausiai 11 motociklininkų.
 PRESTIŽAS B: kvalifikuoti motociklininkai (daugiausiai 16 motociklininkų)

Į  trasą  galima  patekti  pagal  SuperEnduro  čempionatui  taikomą  tarpinę 
klasifikaciją.

Per pirmas sezono varžybas patekimo į trasą eilės tvarka nustatoma pagal laisvų 
treniruočių laikus.

PRESTIŽO  kategorijoje  kvalifikacinio  laiko  riba  atitinka  150%  geriausios  rato 
laiko, pasiekto toje kategorijoje.

JAUNIMO  ir  MOTERŲ  kategorijoje  gali  būti  viena  grupė  daugiausiai  iš  16 
motociklininkų. Visi jie turi teisę dalyvauti finale.

Treniruotis  draudžiama,  iki  pirmo  važiavimo  starto  likus  30  minučių,  nebent 
vyriausiasis reguliuotojas suteiktų leidimą specialiomis aplinkybėmis.

Kai  varžybų  metu  pakeičiamas  trasos  išdėstymas,  apie  tai  turi  būti  pranešta 
visiems motociklininkams. Jiems turi būti suteikta galimybė pereiti pakeistą trasos 
dalį pėsčiomis.

Visi  kiekvienos  klasės  motociklininkai  turi  pravažiuoti  bent  vieną  skaičiuojamo 
laiko ratą.

066.6.6.3 Super konkursas

PRESTIŽO  kategorijos  fiksuoto  laiko  treniruočių  pabaigoje  8  geriausią  laiką 
pasiekę motociklininkai įgys teisę į Super konkursą.

Super  konkursą  sudaro  du  ratai,  skirti  kiekvienam  motociklininkui:  vienas 
paleidimo  ratas  ir  antras  laiko  skaičiavimo  ratas.  Motociklininkai  pradeda  20 
sekundžių intervalais  4 grupėse po 2 priešinga tvarka  nei  prestižo kategorijos 
fiksuoto laiko treniruočių metu. Paleidimo ratas pradedamas, motociklininkui kirtus 
finišo liniją pirmą kartą.



Už tris geriausius Super konkurso laikus skiriami išskirtiniai balai:  1 laikas – 3 
balai, 2 laikas – 2 balai, o 3 laikas – 1 balas. Šie taškai bus įskaitomi į galutinius 
čempionato ir varžybų rezultatus.

Motociklininkas,  negalintis  užbaigti  skaičiuojamo laiko rato, gaus aštuntą 
Super  konkurso  laiką.  Kai  tai  taikoma  keliems  motociklininkams,  dėl  jų 
pozicijų sprendimą priims teisėjas.

066.6.7 Formatas

Kiekvienas čempionato varžybas sudarys mažiausiai:

- 1 PRESTIŽO kvalifikacinis važiavimas (6’+ 1 ratas). Dalyvauja daugiausiai 
16 motociklininkų, o mažiausiai 4 įgyja teisę dalyvauti finale.

- 1  PRESTIŽO  paskutinės  galimybės  važiavimas  (6’  +  1  ratas).  Jame 
dalyvauja mažiausiai 2 motociklininkai.

- 3  PRESTIŽO  finaliniai  važiavimai  (6’  +  1  ratas).  Dalyvauja  16 
motociklininkų  (10  iš  kvalifikacijos  sąrašo,  1  potencialus  FIM/rengėjo 
paskirtas motociklininkas ir 5 kvalifikuoti motociklininkai arba 6 kvalifikuoti 
motociklininkai,  jeigu  nėra  paskirtojo;  antrojo  finalinio  važiavimo  metu 
startavimo tvarka bus atvirkštinė.

- 1  paskirto  laiko  treniruotė  moterims  ir  jaunimui  (6’),  po  kurios  bus 
nustatyta  startavimo  tvarka  finaliniuose  važiavimuose  šioms  dviems 
kategorijoms.

- 3  finaliniai  važiavimai  JAUNIMO  kategorijoje  (6’  +  1  ratas)  su  16 
motociklininkų kiekviename važiavime.

Moterų pasaulio taurei skiriama vienas arba du susitikimai pagal tokį formatą:
- 2  finaliniai  važiavimai  MOTERŲ  kategorijoje  (6’  +  1  ratas).  Dalyvauja 

daugiausiai 16 motociklininkų.

Finaliniuose  važiavimuose  visi  kvalifikuoti  motociklininkai  turi  atlikti  visus 
važiavimus.  Galutinė  varžybų  klasifikacija  nustatoma,  sudedant  kiekvieno 
motociklininko  finaliniuose  važiavimuose  ir  super  konkurso  metu  surinktus 
taškus.

Jeigu  organizuojamos  nacionalinės  paramos  lenktynės,  kvalifikaciniuose  ir 
finaliniuose važiavimuose dalyvauja daugiausiai  16 motociklininkų, važiuojančių 
4’+1 ratą.

066.6.8 Važiavimų sudėtis ir startavimo tvarka

Motociklininkų įvažiavimo tvarka prie starto linijos yra tokia:



Kvalifikacinių  važiavimų  startavimo  tvarka  nustatoma  pagal  fiksuoto  laiko 
treniruočių rezultatus.

Jaunimo ir moterų finalinių važiavimų startavimo tvarka nustatoma pagal fiksuoto 
laiko treniruočių rezultatus.

PRESTIŽO finalinių važiavimų startavimo tvarka nustatoma pagal fiksuoto laiko 
treniruočių ir Super konkurso rezultatus:

Geriausiais Super konkurso 
laikas
2-as Super konkurso laikas
3-ias Super konkurso laikas
4-as Super konkurso laikas
5-as Super konkurso laikas
6-as Super konkurso laikas
7-as Super konkurso laikas
8-as Super konkurso laikas
9-as Super konkurso laikas
Ir pan.

Vienas  PRESTIŽO  paskutinės  galimybės  ratas  organizuojamas  pagal 
kvalifikacinių važiavimų rezultatus.

Mažiausiai du pirmas vietas paskutinės galimybės rate užėmę motociklininkai 
turės teisę dalyvauti finaliniuose važiavimuose. (žr. diagramą)

PRESTIŽO kategorijoje bus organizuojami 3 finaliniai važiavimai:

- 1-as  ir  3-ias  finaliniai  važiavimai:  startavimo  tvarka  nustatoma pagal 
fiksuoto laiko treniruočių ir Super konkurso rezultatus.

- 2-as  finalas:  startavimo  tvarka  yra  atvirkštinė  1-o  ir  3-io  finalinių 
važiavimų tvarkai.

JAUNIMO kategorijoje finaliniai važiavimai organizuojami taip:

- 1-as ir  3-ias finaliniai  važiavimai:  motociklininkai startuoja pagal savo 
užimtas vietas fiksuoto laiko treniruočių metu

- 2-as  finalas:  startavimo  tvarka  yra  atvirkštinė  1-o  finalinio  važiavimo 
tvarkai.

MOTERŲ kategorijoje finaliniai važiavimai organizuojami taip:

- 1-as ir  2-as finaliniai  važiavimai:  motociklininkai  startuoja pagal  savo 
užimtas vietas kvalifikacinių važiavimų metu.

066.6.9 Startavimo tvarka



Daugiausiai 16 motociklininkų startuoja kartu, užvedę variklius. It  tai 8 
vietų lenktynių starto padėtis.

16  motociklininkų  staro  vieta  bus  parengta  pagal  startavimo  tvarką. 
Reikia užpildyti pirmas 8 startavimo vietas. Motociklininkai gali pasirinkti, 
bet privalo užpildyti pirmas 8 vietas iki antros linijos.

Kai startuoja mažiau nei 16 motociklininkų, jų vietų startavimo padėtyje 
skaičius bus sumažintas, atsižvelgiant į motociklininkų, turinčių teisę į 
finalinius važiavimus, skaičių.

1. Taikoma tokia tvarka:

4 minutės Užgesta mirksinti šviesa.

Prieš startą

Laukimo zonoje rodoma 4 minučių lentelė. Į laukimo zoną 
nebegalima patekti.
Po švilpuko signalo iš laukimo zonos išeina visi,  išskyrus 
motociklininkus,  du  kiekvieno  motociklininko  komandos 
narius, televizijos komandą ir reikalingus oficialius asmenis.
Motociklininkai pasirengia startuoti.

Iškart:

Po švilpuko signalo atidaromas įėjimas į startavimo vietą ir 
motociklininkai iš laukimo zonos nuvažiuoja prie startavimo 
vartų.
Motociklininkams  užėmus  savo  padėtis  prie  starto  vartų, 
rodoma žalia vėliavėlė ir visi motociklininkai laukia starto.
Komandos nariai  lieka laukimo zonoje iki  kol  bus duotas 
startas.
Prie  starto  vartų  gali  likti  tik  motociklininkai,  televizijos 
komanda ir reikalingi oficialūs asmenys.

15 sekundžių iki starto

Uždaromas įėjimas į laukimo zoną ir startavimo zoną.
Jeigu  motociklininkas  laukimo  zonoje  susiduria  su 
mechaninėmis  problemomis  ir  neįstengia  pataisyti 
motociklo iki dabar, jis negali patekti į startavimo zoną. Už 
šios  taisyklės  pažeidimą  gresia  diskvalifikavimas  iš 
atitinkamų varžybų.
Jeigu  motociklininkas  susiduria  su  mechaninėmis 
problemomis  startavimo  vietoje,  čia  jis  negali  gauti 
pagalbos iš savo mechanikų. Už šios taisyklės pažeidimą 
gresia diskvalifikavimas iš atitinkamų varžybų.



2. Kai motociklininkas užima savo vietą prie starto, jis nebegali jos pakeisti,  
grįžti į laukimo zoną arba gauti pagalbą iki starto.

3. Kai  visi  motociklininkai  užima  savo  vietas  prie  starto,  rodoma  žalia 
vėliavėlė.

4. Teisėjui davus signalą:

a. Iškeliama  „15  sekundžių“  lentelė  ir  motociklininkai  pasirengia 
startui. „15 sekundžių“ lentelė rodoma 15 sekundžių.

b. Praėjus  15  sekundžių,  parodoma  „5  sekundžių“  lentelė. 
Startavimo  vartai  nuleidžiami,  praėjus  5-10  sekundžių  po  „5 
sekundžių“ lentelės iškėlimo.

5. Jeigu  neįmanoma starto  duoti,  naudojantis  startavimo  vietai  numatyta 
tvarka, startas duodamas žalia vėliavėle.

Ta pati (aprašyta aukščiau) startavimo tvarka taikoma iki 15 minučių iki 
starto.

Teisėjas  nueina  į  trasos  šoną,  rodydamas  žalią  vėliavėlę.  Tada  jis 
nuleidžia žalią vėliavėlę ir lenktynės prasideda.

6. Zona priešais startavimo vartus yra ribota ir turi būti atitinkamai parengta, 
kad visi motociklininkai turėtų vienodas sąlygas. Į šią zoną leidžiami tik 
oficialūs asmenys ir fotografai. Čia neleidžiama tvarkytis.

066.6.9.1 Netikras startas

Netikrą startą teisėjas parodo, iškeldamas raudoną vėliavėlę. Motociklininkai turi 
grįžti  tiesiai  į  laukimo zoną.  Naujas startas duodamas kaip įmanoma greičiau. 
Parodžius  raudoną vėliavėlę,  pakartotinai  startuoti  neleidžiama motociklininkui, 
galimai patekusiam į aptvarą/kuro papildymo punktą.

066.6.9.2 Lenktynių sustabdymas

Jeigu  važiavimas  sustabdomas  raudona  vėliavėle,  nepraėjus  pusei  laiko, 
nedelsiant duodamas naujas startas. Motociklininkai turi grįžti į laukimo zoną.

Motociklininkai  turi  grįžti  tiesiai  į  laukimo  zoną.  Parodžius  raudoną  vėliavėlę, 
pakartotinai  startuoti  neleidžiama  motociklininkui,  galimai  patekusiam  į 
aptvarą/kuro papildymo punktą.

Po naujo starto skaičiuojami tik šio važiavimo rezultatai.



Jeigu važiavimas sustabdomas raudona vėliavėle,  neužbaigus pusės planuoto 
važiavimo,  bus  taikomas  ratų  klasifikavimas  iki  nutraukimo,  jeigu  visi 
motociklininkai yra nuvažiavę bent 2 ratus.

066.6.10 Rezultatai/ Tvarka

Lenktynes nugali pirmas finišo liniją kirtęs motociklininkas.

Lenktynės oficialiai pasibaigia, užbaigus ratą, kurio metu nugalėtojui parodoma 
juodais ir baltais langeliais pažymėta vėliavėlė. 

Po nugalėtojo važiuojantys motociklininkai bus sustabdyti, kai kirs finišo liniją.

Motociklo  finišo  linijos  kirtimo  laikas  registruojamas  tuo  metu,  kai  liniją  kerta 
tolimiausia motociklo dalis.

Kirsdamas kontrolines linijas, motociklininkas visada turi liestis su savo motociklu.

Visi  kvalifikaciniuose  važiavimuose  ir(arba)  lenktynėse  dalyvaujantys 
motociklininkai bus klasifikuojami finišavimo tvarka pagal užbaigtų ratų skaičių, 
t.y.  visi motociklininkai, finišą pasiekę tame pačiame rate kaip nugalėtojas, bus 
klasifikuojami tokia tvarka, kokia jie kirto finišo liniją. Po to eina motociklininkai, 
įveikę vienu ratu mažiau, tada dviem ratais mažiau ir pan.

Kad būtų klasifikuoti,  motociklininkai privalo kirsti  finišo liniją per 2 minutes po 
nugalėtojo atvažiavimo ir būti įveikę 50% viso atstumo (ratų skaičius).

Jeigu juodais ir baltais langeliais pažymėta vėliavėlė parodoma netinkamu laiku 
vėliau nei oficialus laikas/atstumas, finišavimo tvarka nustatoma pagal oficialaus 
laiko/atstumo registravimo tvarką.

Bet  kokiu  kitu  atveju,  dėl  klaidinančio  juodais  ir  baltais  langeliais  pažymėtos 
vėliavėlės  parodymo  iki  oficialaus  laiko/atstumo  finišavimo  tvarka  nustatoma 
pagal tai, kada buvo parodyta juodais ir baltais langeliais pažymėta vėliavėlė.

Visi rezultatai turi būti patvirtinami.

Rezultatai nėra oficialūs, kol nesibaigia protestų pareiškimui duotas laikas.

Jeigu  pateikiamas  protestas,  rezultatai  nebus  oficialūs,  kol  teisėjas  nepriims 
sprendimo.

066.7 KLASIFIKAVIMAS/ TAŠKŲ SKYRIMAS

Pirmi 15 motociklininkų po finalinio kiekvieno iš trijų (2 moterų atveju) važiavimų 
kiekvienų varžybų metu gaus taškus pagal tokią sistemą:



20 taškų už 1 vietą 7 taškai už 9 vietą
17 taškų už 2 vietą 6 taškai už 10 vietą
15 taškų už 3 vietą 5 taškai už 11 vietą
13 taškų už 4 vietą 4 taškai už 12 vietą
11 taškų už 5 vietą 3 taškai už 13 vietą
10 taškų už 6 vietą 2 taškai už 14 vietą
9 taškai už 7 vietą 1 taškas už 15 vietą
8 taškai už 8 vietą

Finalinė  kiekvienų  SuperEnduro  čempionato  varžybų  klasifikacija  bus  atlikta, 
sudedant  visus  kiekvieno motociklininko surinktus taškus per  kiekvieną iš  trijų 
finalinių važiavimų, ir Super konkurso metu surinktus taškus (žr. str. 066.6.6.3).

Galutinė  SuperEnduro  čempionato  klasifikacija  bus  atlikta,  sudedant  visus 
kiekvieno  motociklininko  surinktus  taškus  PRESTIŽO,  JAUNIMO  ir  MOTERŲ 
(FIM Taurė) kategorijose bei gamintojo taškus (tik PRESTIŽO kategorijoje) per 
kiekvieną iš trijų finalinių važiavimų, ir Super konkurso metu surinktus taškus (tik 
PRESTIŽO kategorijoje).

Galutinei  gamintojo  klasifikacijai  naudojami  tik  kiekvieno gamintojo  motociklui, 
turinčiam FIM licenciją, suteikiami taškai, gauti pagal du geriausius kiekvieno iš 
trijų PRESTIŽO kategorijos finalinių važiavimų metu per kiekvienas čempionato 
varžybas.

Kad SuperEnduro čempionatas galiotų, reikia, kad įvyktų bent pusė plius vienas 
renginys, planuoti čempionato pradžioje, ir kad rezultatai būtų pripažinti.

Prie rezultatų turi būti pateikiami mažiausiai tokie duomenys:
- FIM, FMNR, ABC COM, organizatoriaus/ motociklų klubo, pasaulio čempionato 

logotipai
- Renginio pavadinimas, vieta, data, FMNR, IMN Nr., klasė (kategorija) 
- Motociklininko  vieta,  numeris,  pavardė,  vardas,  tautybė,  FMN,  motociklo 
gamintojas ir komandos pavadinimas, jeigu taikoma
- Atlikti pasirodymai (lenktynių laikas, gauti taškai ir pan…)
- FIM teisėjo ir vyriausiojo reguliuotojo vardas ir parašas, rezultatų paskelbimo 
laikas

066.8 LYGŪS REZULTATAI (PRESTIŽAS, JAUNIMAS IR MOTERYS)

Varžybų pabaigoje
Jeigu varžybų pabaigoje gaunami lygūs rezultatai, laimėjusysis bus nuspręstas 
pagal  daugiausiai  užimtų vietų  finaliniuose važiavimuose.  Pirmenybė  teikiama 
motociklininkui,  gavusiam daugiausiai  1,  2  ar  3 vietų.  Jeigu rezultatai  vis  dar 
lygūs, motociklininkai klasifikuojami pagal regiausius paskutinio, priešpaskutinio 
ar pirmo finalinio važiavimo rezultatus.



SuperEnduro čempionato tarpinis arba galutinis klasifikavimas
Jeigu  pasibaigus  SuperEnduro  čempionatui,  suvedant  tarpinius  ar  galutinius 
rezultatus,  gaunami  vienodi  rezultatai,  laimėjusysis  bus  nuspręstas  pagal 
daugiausiai  užimtų  vietų  finaliniuose  važiavimuose.  Pirmenybė  teikiama 
motociklininkui,  gavusiam daugiausiai  1,  2  ar  3 vietų.  Jeigu rezultatai  vis  dar 
lygūs, motociklininkai klasifikuojami pagal regiausius paskutinio, priešpaskutinio 
ar pirmo finalinio važiavimo rezultatus.

066.9 PRIZŲ ĮTEIKIMO CEREMONIJA IR SPAUDOS KONFERENCIJA

Prizų įteikimo ceremonija turi įvykti kiekvieno varžybų pabaigoje per 5 minutes po 
finišo  pasiekimo  paskutinio  finalinio  atitinkamos  kategorijos  važiavimo  metu. 
Ceremonijai rekomenduojama parengti patraukliai papuoštą podiumą, kurį aiškiai 
matytų žiūrovai. Pirmų trijų vietų nugalėtojai turtų gauti po trofėjų ir kitas tinkamas 
dovanas.

Pirmų trijų  visų  varžybų  PRESTIŽO,  JAUNIMO ir  MOTERŲ kategorijose vietų 
nugalėtojai ir nugalėtojo komandos vadovas PRESTIŽO kategorijoje turi dalyvauti  
prizų įteikimo ceremonijoje.

Prizų  įteikimo  ceremonijos  metu  turi  būti  grojamas  nugalėtojo  šalies  himnas 
(pagal pasą).

Varžybų  nugalėtoji  nustatomi,  sudėjus  PRESTIŽO  kategorijos  3  finalinių 
važiavimų ir Super konkurso važiavimo metu kiekvieno motociklininko surinktus 
taškus, trijų finalinių važiavimų JAUNIMO kategorijoje ir dviejų finalinių važiavimų 
MOTERŲ kategorijoje kiekvieno motociklininko surinktus taškus.

Paskutinio  čempionato  etapo  organizatoriai,  bendradarbiaudami  su  rengėju, 
privalo  pasirūpinti  geriausių  trijų  viso  čempionato  motociklininkų apdovanojimo 
ceremonija PRESTIŽO, JAUNIMO ir MOTERŲ kategorijose.

Pirmas tris vietas užėmę motociklininkai ir papildomi vyriausiojo reguliatoriaus ar 
rengėjo pakviesti motociklininkai turi dalyvauti trumpoje spaudos konferencijoje, 
vyksiančioje iškart po prizų įteikimo ceremonijos.

Sezono uždarymo apdovanojimų ceremonija turi vykti tokiomis pat sąlygomis po 
paskutinių varžybų apdovanojimo ceremonijos. Medaliai įteikiami 3 geriausiems 
kiekvienos kategorijos motociklininkams.

Jeigu  motociklininkas  nedalyvauja  apdovanojimų  ceremonijoje  arba  spaudos 
konferencijoje,  neturėdamas išankstinio  rengėjo  sutikimo,  jam skiriama €  220- 
bauda. 

066.11 PRIEŠLAIKINIS VARŽYBŲ SUSTABDYMAS



Nenugalimos jėgos atveju, kai renginys turiu būti stabdomas:

 Jeigu  įvykdyta  mažiausiai  50%  programoje  numatytų  finalinių 
važiavimų, rezultatai laikomi oficialiais, o varžybos neatidedamos.

 Jeigu  varžybos  sustabdomos,  neįvykdžius  50%  programoje 
numatytų finalinių važiavimų, nebaigti finaliniai važiavimai gali būti 
suorganizuoti per kitas 48 valandas.

Teisėjas  sušaukia  oficialų  susirinkimą,  kurio  metu nusprendžiama dėl  varžybų 
atidėjimo.

066.12 APDOVANOJIMAI IR FINANSINĖS SĄLYGOS

066.12.1 Viso FIM SuperEnduro pasaulio čempionato apdovanojimai

Apdovanojimai  po finalinės SuperEnduro čempionato klasifikacijos apibūdinami 
Sporto kodekse.

066.12.2 Kiekvienų varžybų apdovanojimai ir finansinės sąlygos

066.12.2.1 Finansinės motociklininkų sąlygos

Rengėjas atsako už piniginio prizo išmokėjimą visiems motociklininkams.

066.12.2.2 Kiekvienų varžybų prizai

Prestižo kategorija:

Pirmi  10  motociklininkų pagal  galutinę  PRESTIŽO kategorijos  klasifikaciją  po 
kiekvienų varžybų gaus tokius piniginius prizus:

1-as € 2,000.-
2-as € 1,600.-
3-ias € 1,400.-
4-as € 1,200.-
5-as € 1,000.-
6-as € 800.-
7-as € 700.-
8-as € 600.-
9-as € 400.-
10-as € 300.-
VISO € 10,000

066.13 BAUDOS



Teisėjas už taisyklių pažeidimą motociklininkus baudžia tokiu būdu:

Maksimali suma:
- Nemandagus elgesys su kitu asmeniu

(1) rodant ženklus ar per žodžius, (2) smurtu (1) EUR 300.-
(2) diskvalifikavimas

- Pašalinės pagalbos gavimas, nebent gautas 
leidimas: Diskvalifikavimas 

- Kelio nukirtimas
Bauda  nuo  10  sekundžių  laiko  iki 
diskvalifikavimo FIM teisėjo nuožiūra

-  Nedalyvavimas  arba  pavėlavimas  į 
motociklininkų instruktažą EUR 50.-.-
-  Nedalyvavimas  arba  pavėlavimas  į 
apdovanojimų ceremoniją EUR 200.-
- Nedalyvavimas arba pavėlavimas į spaudos 
konferenciją EUR 200.-

-  Motociklų  nepristatymas  arba  pavėluotas 
pristatymas į preliminarų patikrinimą EUR 200.-

- Triukšmo lygio viršijimas varžybų metu
1 pažeidimas: 20 sekundžių
2 pažeidimas: diskvalifikavimas

Baudas skiria teisėjas vyriausiojo reguliuotojo teikimu. Jos mokamos tiesiogiai 
oficialiam asmeniui. 

Už visus kitus nuostatų pažeidimus baudos skiriamos pagal Arbitražo kodeksą. 
Motociklininkai atsako už savo mechanikus.

066.14 PROTESTAI

Protestai  turi  būti  pateikiami  pagal  Papildomų nuostatų  Drausmės ir  arbitražo 
kodeksą,  sumokant  EUR  220.-  ar  atitinkamą  mokestį  vietine  valiuta,  kuris 
grąžinamas, protestą patenkinus.

066.14.1 Terminai

Protestai dėl registruoto motociklininko, komandos ar motociklo priėmimo turi būti 
pateikiami iki motociklininkų išvykimo iš laukimo zonos, kad dalyvautų pratybose 
ar važiavime.

Visi protestai turi būti pateikiami iki motociklininkų išvykimo iš laukimo zonos, kad 
startuotų kitame važiavime.



Jeigu  incidentas,  dėl  kurio  teikiamas  protestas,  įvyksta  paskutiniame  varžybų 
važiavime, protestas turi būti pateiktas per 10 minučių po važiavimo pasibaigimo.

Jeigu protestas pateikiamas žodžiu, jis turi būti patvirtintas raštu daugiausiai per 
15 minučių.

FIM SuperEnduro pasaulio čempionato tvarkaraštis

Dieną  prieš  treniruotes  18:00  val.  pirmas  susitikimas  su  oficialiais 
asmenimis ir organizatoriumi

Laikas 
T = Treniruočių pradžia
T- 2 val. 30 min. Administracinis ir techninis patikrinimas
T- 2 val. Trasos patikrinimas (FIM teisėjas, vyriausiasis 

reguliatorius ir motociklininkai)
T- 1 val. 30 min. Antras susitikimas su oficialiais asmenimis ir 

organizatoriumi
T- 1 val. Motociklininkų instruktažas 

(FIM teisėjas, vyriausiasis reguliatorius ir 
motociklininkai)

T Treniruočių pradžia
T+X laikas Motociklininkų pristatymas
20’ daugiausiai po 1 kvalifikacinio važiavimo pradžia
motociklininkų pristatymo



Prestižo grupė

Prestižas B

Laisvos 
treniruotės

Laisvos treniruotės

Prestižas A
10 motociklininkų iš 
kvalifikacijos sąrašo ir 1 
atrinktas motociklininkas

Paskutinės galimybės 
važiavimas
1 arba 2 motociklininkai +2

1 kvalifikacinis 
važiavimas
4 motociklininkai

10+1 atrinktas 
motociklininkas

Fiksuoto laiko 
treniruotės

1 arba 2 2 atsarginiai

Geriausių motociklininkų 
atrinkimas

Fiksuoto laiko 
treniruotė 16

8 geriausio laiko 
Super konkursas

1 finalinis važiavimas 
Fiksuoto laiko treniruočių 
eilės tvarka

2 finalinis važiavimas
Atvirkštinė tvarka
6‘+1 ratas

3 finalinis važiavimas
Fiksuoto laiko treniruočių 
eilės tvarka 
6‘+1 ratas
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