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01.01    ÚVOD 

Výraz motocykl zahrnuje všechna vozidla, která mají méně než čtyři kola, jsou poháněna motorem a jsou 
určena v podstatě pro dopravu jedné nebo více osob, z nichž jedna je řidičem vozidla. Všechna kola musí 
být normálně ve styku se zemí, vyjma přechodných okamžiků a za určitých výjimečných okolností. 

Mimoto pro překonávání určitých povrchů může být jedno nebo všechna kola nahrazena skluznicemi, 
běhouny nebo řetězy. 

01.03 VOLNOST KONSTRUKCE 

Jestliže motocykl vyhovuje požadavkům předpisů FIM, Zvláštním ustanovením, jakož i určitým 
specifikovaným podmínkám, které může FIM požadovat pro určité podniky, neexistují žádná omezení, 
pokud jde o značku, konstrukci nebo druh motocyklu, používaného při mezinárodních 
podnicích.Všechny motocykly sólo (Skupina A) musí být konstruovány takovým způsobem, aby byly plně 
ovladatelné jezdcem. Motocykly se sajdkárem (Skupina B) musí být konstruovány tak, aby byla možná 
doprava spolujezdce. 

01.05 KATEGORIE A SKUPINY MOTOCYKLŮ 

Motocykly jsou rozděleny do kategorií, které musí být zachovány při všech mezinárodních závodech. 
V zásadě je zakázáno, aby různé kategorie, skupiny a třídy startovaly v témže závodě, pokud Zvláštní 
ustanovení nestanoví jinak. 

01.07 TŘÍDY 

Skupiny jsou rozděleny ještě do objemových tříd podle objemu válce, jak se uvádí dále. Všeobecně tyto 
objemové třídy musí být dodrženy pro všechny mezinárodní podniky. (Avšak viz č. 061.41 a 061.21 
technických předpisů pro Enduro ISDE a Enduro Mistrovství Světa) 

Kategorie I 

Skupina A1: 

Třída Od ccm Do ccm 

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 
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Skupina B1, B2 

Totéž jako ve skupinách A1 a A2 nad 175 ccm. 

Kategorie II 

Skupina C -  Speciální motocykly se dvěma koly 

Skupina D -  Speciální motocykly se třemi koly 

Skupina E   Sněžné skútry 

Skupina F -  Sprintery a dragstery 

Skupina G -  Čtyřkolky 

Čtyřkolová vozidla do terénu s balónovými pneumatikami, které mají kolo v každém bodě 
Nejvzdálenější úhlopříčky. Sestávají z jediné integrální jednotky s místem pro jednoho jezdce, 
který sedí pouze obkročmo, a jsou řízena řídítky. Stejné třídy jako Kategorie I, Skupina Al.  

Skupina H –  Čtyřkolky jako skupina G ale s pohonem všech čtyř kol. 

Kategorie III  

Skupina J –  Elektrická vozidla (viz čl. 01.82 Technických předpisů pro silniční závody).  

01.11 MĚŘENÍ OBJEMU VÁLCŮ 

11.11 Motor s vratným pohybem – Ottův cyklus 

Objem každého válce motoru se vypočte podle geometrického vzorce pro objem válcových těles; 
průměr je dán vrtáním a výška zdvihem pístu od nejvyššího do nejnižšího bodu: 

                               Objem = D2 x 3.1416 x C  
                                                           4 

D = vrtání; C = zdvih pístu (v cm) 

Vrtání válce musí být měřeno s tolerancí 1/10 mm. Jestliže při měření s touto tolerancí objem válců 
překročí limit pro danou třídu, je nutné provést nové měření studeného motoru s tolerancí 1/100 mm. 

11.13 Rotační motor 

Objem motoru, podle něhož se určí, ve které třídě bude motocykl startovat, se určí takto:  

Objem =  2 x V 
       N   

 V = objem všech komor, ze kterých se skládá motor 

N = počet otáček motoru, nutných pro dokončení jednoho cyklu v komoře 

11.15 Systém Wankel 

Pro výpočet objemu motoru systému Wankel s trojbokým pístem se použije vzorec: 

Objem = 2 x V x D 

V = objem jedné komory;  D = počet rotorů 

Tento motor je uvažován jako motor čtyřdobí  

01.17 PŘEPLŇOVÁNÍ 

Přeplňování pomocí zařízení jakéhokoli druhu je zakázáno pro všechny podniky.Dvou-nebo čtyřdobý 
motor spadající do kterékoli uznávané třídy (podle výpočtu objemu válců motoru), nemá být ve sporném 
případě považován za přeplňovaný tehdy, nepřekračuje-li max. zdvihový objem pro třídu vzhledem 
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k jednomu cyklu zařízení pro plnění paliva (nebo více zařízení) včetně objemu pracovního válce, je-li 
používán k odsávání paliva. 

01.18 TELEMETRIE  

Je zakázán přenos dat z jedoucího nebo na jedoucí motocykl. Může být požadováno zařízení na 
automatické měření kol. Toto není za telemetrii považováno, zařízení však nesmí rušit oficiální 
časoměrné zařízení. 

01.21 STANOVENÍ ZNAČKY MOTOCYKLU 

Podílejí-li se na výrobě motocyklu dva výrobci, musí se jména obou výrobců objevit na stroji:  

1. jméno výrobce šasi 

2. jméno výrobce motoru 

Toto se týká případů, kdy nejsou dotčeny žádné obchodní zájmy. 

01.23 DEFINICE PROTOTYPU 

Prototyp motocyklu je vozidlo, které musí odpovídat požadavkům bezpečnosti a předepsaným 
Sportovním řádům FIM pro druh sportovního podniku, na kterém se má vozidlo použít. 

01.25 VŠEOBECNÁ SPECIFIKACE 

Následující specifikace je platná pro všechny motocykly daných skupin a pro všechny druhy 
mezinárodních sportovních podniků kromě výjimky podle příslušného oddílu Sportovních řádů FIM.  

Pokud FMNR (národní motocyklová federace) nestanoví jinak. 

Pro určité podniky může být požadována další specifikace, která bude uvedena podrobně buď 
v příslušné kapitole Sportovních řádů, nebo v příslušných Zvláštních ustanoveních. 

25.01 Použití titanu a všech slitin lehkých kovů pro stavbu rámu, předních vidlic, řídítek, kyvné vidlice, os 
kyvných vidlic a os kol, je zakázáno  . Použití titanových slitin pro matice a šrouby je povoleno. 
Test na titan může být proveden na trati 

25.01.1 Magnetická zkouška – titan není magnetický. 

25.01.2 Test kyselinou dusičnou 3% – titan nereaguje, na oceli zůstane černá skvrna. 

25.01.3 Specifická hmotnost titanu 4,5 - 5; oceli 7,5 až 8,7; může být zjištěna zvážením  
a změřením objemu v odměrné skleněné nádobě s vodou (sací ventil, vahadlo, ojnice atd.). 

25.01.4 V případě pochybnosti zaslat díl do laboratoře pro kontrolu materiálu. 

25.02 Hliník se pozná vizuálně 

25.06 Počet válců motoru je určen počtem spalovacích komor. 

25.07 Oddělené spalovací prostory musí být propojeny spojovacím kanálem neměnného průřezu o průřezové 
ploše nejméně 50% celkového průřezu sání. 

01.26 DEFINICE RÁMU MOTOCYKLŮ SÓLO 

Struktura nebo struktury použité pro spojení mechanismu řízení, umístěného v přední části motocyklu 
s blokem motoru a převodovky a se všemi částmi tvořícími zadní pérování. 

26.01. Všechny motocykly musí být opatřeny stojanem.  Tento stojan musí být namontován na rámu v 
obvyklém místě, v jakém je montuje výrobce. Stojan musí po celou dobu soutěže zaručit bezpečné 
odstavení motocyklu. 

01.27 SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ 

Spouštěcí zařízení je povinné. 

01.29 KRYT PŘEVODOVÉHO ŘETĚZU 

29.01 Kryt řetězu musí být na předním řetězovém kole. 
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29.02 Kryt (sekundárního řetězu) musí být namontován takovým způsobem, aby zabránil zachycení mezi 
spodní dráhou řetězu a řetězovým kolem zadního kola. 

01.31 VÝFUKOVÉ POTRUBÍ 

Výfukové potrubí a tlumič výfuku musí splňovat všechny požadavky vyplývající z kontroly hluku. (viz. 
čl.01.79) 

31.02 Každý neoriginální přívěrový systém namontovaný do výfukového systému ovlivňující výsledek měření 
hluku je zakázán, vyjma schváleného a montovaného systému výrobcem. Seřízení je libovolné 

31.03 Nejvzdálenější konec výfukové trubky motocyklu sólo nesmí přesahovat tečnu k nejvzdálenějšímu 
konci zadní pneumatiky.  (Viz obr. S)  

01.33 ŘÍDÍTKA 

33.01 Šířka řídítek (sólo a sajdkáry) je min. 600 mm a max. 850 mm 
33.02 Příčné spojení řídítek (hrazdička) musí být pokryto ochranným návlekem. Pokud není příčné spojení 

řídítek musí být zakryty i středové svorky, které připevňují řídítka 
33.05 Otevřené konce řídítek musí být uzavřeny zátkou z pevného materiálu Nebo kryty - přetaženy gumovou 

uzavřenou rukojetí 
33.08 Dorazy řízení musí být namontovány tak, aby bylo docíleno minimální vzdálenosti mezi řídítky a nádrží 

30 mm při natočení řídítek do krajní polohy 
33.09 Třmeny připevňující řídítka musí být pečlivě zaobleny a vyrobeny tak, aby se předešlo poruše (prasknutí) 

řídítek 
33.10 Jsou-li použity chrániče rukou upevněné na řídítkách, musí být z poddajného netříštivého materiálu a 

musí mít trvalý otvor pro ruku.  
33.11 Oprava řídítek ze slitiny lehkých kovů svařováním je zakázána.  

33.12 Pro výrobu řídítek nejsou povoleny tyto materiály: 

Carbon-carbon, carbon-kevrala nebo kompozitní materiál.!!  

01.35 OVLÁDACÍ PÁČKY 

35.01 Všechny ovládací páčky na řídítkách (spojky, brzdy atd.) musí být zakončeny kuličkou (minimální průměr 
této kuličky musí být 16 mm). Kulička může být rovněž zploštělá, avšak hrany musí být v každém případě 
zaobleny (minimální tloušťka zploštělé části 14 mm). Tato zakončení musí být připevněna trvalým 
způsobem a musí tvořit nedílný celek s páčkou 

35.03 Každá páčka (ruční i nožní) musí být namontována na samostatném čepu 
35.04 Je-li brzdová páčka načepována na ose stupačky, musí fungovat za všech okolností, i když je stupačka 

ohnutá nebo jinak deformovaná 

01.37 OVLÁDÁNÍ PLYNU  

37.01 Ovládání plynu se musí samočinně zavřít, spustí-li z něj jezdec ruku. 
37.02 Vypínač zapalování,motocykly sólo musí být vybaveny funkčním vypínačem který je schopen zastavit 

běžící motor(přerušit zapalování), namontovaným na levé nebo pravé straně řídítek v dosahu ruky 
jezdce položené na rukojeti.  

01.39 STUPAČKY  

Stupačky musí být sklápěcího typu a vybaveny zařízením, které je při sklopení vrátí do výchozí polohy. 
Konce stupaček musí být zaobleny min. r 8 mm.  

01.41 BRZDY 

41.01 Všechny motocykly musí mít nejméně dvě účinné brzdy (jednu na každém kole), pracující nezávisle a 
soustředně s kolem. 

41.02 Vozidla Skupiny B musí mít nejméně dvě účinné brzdy působící nejméně na dvě z kol a pracující nezávisle 
a soustředně s koly. 

01.43 BLATNÍKY A OCHRANA KOL ENDURO 

Blatníky musí na každé straně bočně překrývat pneumatiku 
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43.02 Přední blatník musí krýt přední kolo v dostatečném úhlu, aby zajistil dostatečnou ochranu jezdce. Přední 
blatník musí krýt nejméně 100o obvodu kola. Úhel sevřený přímkou vedenou od předního konce blatníku 
ke středu kola a přímkou vedenou vodorovně středem kola musí být mezi 45o a 60o 

43.03 Zadní blatník musí krýt nejméně 1200 obvodu kola. Úhel sevřený dvěma přímkami, jednou vedenou od 
zadního konce zadního blatníku ke středu kola a jednou vedenou vodorovně středem kola nesmí být 
větší než 20o. Úhel 200  se měří, když jezdec sedí na motocyklu. (Viz obr. S)  

01.45 KAPOTÁŽ 

Není povolen žádný typ úpravy s výjimkou u motocyklů pro Cross Country Rally. Lapače vzduchu pro 
chladiče musí být vyrobeny z poddajného netříštivého materiálu. 

01.47 KOLA, RÁFKY A PNEUMATIKY 

47.01 Všechny pneumatiky budou měřeny namontované na ráfku při tlaku 1 kg/cm2; měří se v řezu 
pneumatiky, který je v úhlu 90o od země. 

47.02 Jakékoli úpravy ráfku nebo paprsků integrálního kola (litého, svařovaného, nýtovaného) tak jak bylo 
dodáno výrobcem nebo tradičního demontovatelného ráfku, jiné než pro paprsky, ventily nebo 
bezpečnostní šrouby jsou zakázány s výjimkou zadržovacích šroubů, které se někdy používají pro 
zamezení pohybu pneumatiky vůči ráfku. Je-li ráfek upraven takto, musí být použity šrouby, svorníky, 
atd. 

01.51 ENDURO PNEUMATIKY 

51.01 Rozměry předních pneumatik nejsou omezeny. 

51.03 Pneumatiky s kovovými hroty,(eventuálně v zimě při schválení Mezinárodní jury- viz čl. 51.6), řetězy 
nebo jinými protismykovými zařízeními nejsou dovoleny. Pneumatiky s lopatkovým (traktorovým) 
vzorem jsou zakázány. 

51.04 VŠEOBECNĚ PNEU ENDURO 

Povoleny jsou pouze pneumatiky, které jsou běžně k dispozici v obchodní síti. Je zakázáno pneumatiky 
upravovat pomocí chemikálii, dodatečně prořezávat vzorek, používat ohřívače nebo jakýmkoliv 
způsobem měnit konstrukci pneumatiky Musí být uvedeny v katalogu výrobce nebo na specifikačních 
listech přístupných veřejnosti. 
Pokud se týká zatížení a kódů rychlostí musí být pneumatiky vyrobeny v souladu s normami ETRTO. 
Pneumatiky musí být označeny homologační značkou pro EVROPU„E“ anebo„DOT“ (American 
Department of Trasportation) u značky DOT musí být i číslo protokolu. Musí odpovídat minimální 
provozní charakteristice 45M. 

Přední i zadní pneumatika musí být schválená pro provoz na pozemních komunikacích a obě musí být na 
boku označeny „E“ nebo „DOT“. Pro Cross  Country může být použitá pneumatika pro motokros. 

51.05 Vzorek běhounu zadní pneumatiky má následující specifikaci: 
Hloubka běhounu měřená v pravém úhlu k povrchu pneumatiky (ke kterému musí všechny kostky 
dosahovat) činí maximálně 13 mm.(OBR S). Pro Cross Country může být použitá pneumatika pro 
motokros. 

51.06  Použití pneumatik opatřenými protismykovými hroty bude definováno ve Zvláštních ustanoveních 
daného podniku a bude schváleno mezinárodní jury po posouzení momentálního stavu.Pneumatiky 
s protismykovými hroty musí vycházet z běžně prodejné pneumatiky a vyrobené v malém množství a 
jsou schváleny. Tyto se musí objevit v katalogu výrobce nebo v seznamu specifikací a musí být k dispozici 
široké veřejnosti (obr. S). Rozměry hrotů, počet jejich kusů a metoda montáže musí být v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy země, kde se podnik koná. 

01.55 ČÍSLOVÉ TABULKY 

Pro Enduro jsou požadovány číslové tabulky a musí vyhovovat následujícím podmínkám: 

55.03 Tabulky musí být čtyřhranného tvaru, vyrobeny z tuhého a pevného materiálu; minimální rozměry jsou 
285 x 235 mm (viz obr).  

55.04 Tabulky nesmí být zakřiveny více než 50 mm ve srovnání s ideální rovinou a nesmí být zahnuty nebo 
zakryty. 
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55.05 Jedna tabulka musí být umístěna vpředu se sklonem nejvýše 30o od svislice. Ostatní musí být umístěny 
svisle po jedné na každé straně motocyklu a lícem ven. Musí být připevněny takovým způsobem, aby 
byly zřetelně viditelné a nebyly zakryty jinou části motocyklu nebo jezdcem v poloze pro jízdu. 

55.06 Místo snímatelných tabulek může být na karosérii namalována nebo upevněna plocha odpovídajícího 
rozměru v matných barvách. 

55.07 Číslice musí být čitelné a stejně jako podklad v matných barvách aby se na slunci neleskla. Nejmenší 
rozměry číslic musí být: 

výška     100 mm 
šířka každé číslice     70 mm 
šířka tahu      25 mm 
mezera mezi dvěma číslicemi       15 mm 

55.08 Bude použit anglický způsob psaní číslovek – to znamená jednoduchá svislá čára pro „1“ a jednoduchá 
šikmá čára pro „7“ (obr. O).  

55.09  Všechny ostatní číslové tabulky nebo označení na motocyklu, které by mohly vést k záměně se 
skutečným číslem, musí být odstraněny ještě před startem podniku. 

55.11 Postranní číslové tabulky 
Postranní číslové tabulky musí být umístěny nad vodorovnou čárou, vedenou osou zadního kola a přední 
hrana tabulky musí být za svislou čárou, vedenou 200 mm za stupačkou jezdce. 

55.12 Barvy číslových tabulek 

Barvy podkladu a číslic se liší podle objemové třídy motocyklu a podle druhu podniku; podrobnosti 
budou uvedeny ve Zvláštních ustanoveních každého podniku. Barvy musí být matové. 

Barvy číslových tabulek pro: 

   Enduro 1    černý podklad   bílé číslo 
   Enduro 2    červený podklad   bílé číslo 
   Enduro 3   žlutý podklad   černé číslo 
   KADET 125.   zelený podklad   bílé číslo 
   Veterán open/veterán  modrý podklad   bílé číslo 
   80 OPEN   modrý podklad   žluté číslo 

   Junior 65   libovolná   kontrastní 

   Junior 50   černý podklad   bílé číslo  
   Ženy    růžová/fialová   bílé číslo 
    

55.13 Čísla musí být umístěná na každém motocyklu na všech třech tomu určených místech.  Jezdec který 
během soutěže vzdal, ji musí ihned učinit nečitelnou/přeškrtnout. V případě sporu o čitelnosti 
startovního čísla rozhodne s konečnou platností technický komisař 

01.56 OSVĚTLENÍ, VÝSTRAŽNÁ ZAŘÍZENÍ, RYCHLOMĚRY 

Stroje a jejich vybavení musí plně odpovídat národním předpisům pro silniční provoz, země, ve které je 
vozidlo registrováno, jakož i dalším pravidlům specifikovaným ve zvláštních ustanoveních.  
Elektrický generátor musí být trvale v činnosti; musí dodávat proud o správném napětí po celou dobu 
soutěže i při závěrečné kontrole. Elektrické vedení musí být jištěno.Neplatí pro Cross Country. 

01.63 PALIVO, PALIVO-OLEJOVÉ SMĚSI 

Všechny motocykly musí používat bezolovnatý benzín, tak jak je tento termín všeobecně chápán. 

63.01 Fyzikální vlastnosti bezolovnatého benzínu 

63.01.1 Bezolovnatý benzín musí odpovídat specifikaci FIM 

63.01.2 Bezolovnatý benzín (incl. E10) musí kompletně splňovat specifikaci FIM: 

(a)  uvedené charakteristice viz tabulka v příloze obrazové části: 
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(b) celkový součet jednotlivých uhlovodíkových komponentů přítomných v koncentracích nižších než 5% 
m/m tvoří nejméně 30% m/m paliva. Testovací metodou je plynová chromatografie a/nebo GC/MS. 

Celková koncentrace naftenátů, olefinů a aromatických látek klasifikovaných podle uhlíkového čísla 
nesmí překročit hodnoty uvedené v následující tabulce: 

% (m/m)        C4 C5 C6 C7 C8 C9+ 

Naftenáty         05 10 10 10 10 10 

Olefiny             5 20 20 15 10 10 

Aromatické látky - 1,2 35 35 30 30 

(c) Celková koncentrace naftenátů, olefinů a aromatických látek klasifikovaných podle uhlíkového 
čísla nesmí překročit hodnoty uvedené v následující tabulce: 
Celková koncentrace bicyklových naftenátů a bicyklových olefinů nesmí být vyšší než 1% (m/m). 
Testovací metodou je plynová chromatografie. 

(d)  Jsou povoleny pouze následující oxidační látky: 
metanol, etanol, isopropyl alkohol, isobutyl alkohol, methyl terciální butyl éter, etyl terciální butil éter, 
terciální amil methyl éter, di-isopropyl éter, n-propyl alkohol, terciální butyl alkohol, n-butyl alkohol, 
sekundární butyl alkohol. 

 (e) Hořčík není dovolen v koncentracích vyšších než 0,005 g/l. V současné době je to pouze pro překrytí 
možného znečistění jinými palivy. Palivo nesmí obsahovat žádnou látku, která je schopna exotermické 
reakci při absenci vzdušného kyslíku. 
Benzíny nahrazující olovnaté benzíny, i když jsou v zásadě bezolovnaté, se nesmí používat jako 
alternativa k bezolovnatému benzínu. Takové benzíny mohou obsahovat neakceptovatelné přísady, 
které jsou v rozporu s pravidly FIM týkající se paliva. 

63.01.3  Etanol E85 specifikace FIM         

Charakteristika, viz tabulka v příloze obrazové části: 
pro dvoudobé motory je povolená tolerance: 

    

 

 

 

 

 

Jakékoli porušení této specifikace znamená automatické vyloučení ze závodu Toto rozhodnutí platí po 
výsledku kontroly paliva vzorku A a B (viz čl. 63.05.3) Pokud nelze lokálně požadované palivo zajistit musí 
se FMN v organizující zemi zříci práva pořádání.  

63.04 Předběžný test 
63.04.1 FIM může požádat o testy paliva před anebo v době jeho dodání na sportovní podnik, při kterém bude 

toto palivo používáno 
63.04.2 FMN může vyzvat jakoukoli osobu nebo organizaci, které budou potenciálním dodavatelem paliva, 

k předložení vzorku paliva pro test ověřující jeho specifikace. Viz čl. 63.01 

63.05. Procedura při palivovém testu 
63.05.1  Při podnicích pod záštitou FMN mohou být palivové testy prováděny kdykoliv a kdekoliv v průběhu 

těchto podniků 
63.05.2  Sekretář FMN má po konzultaci s předsedou komise výhradní právo k provádění testů paliva v průběhu 

jakéhokoliv závodu šampionátu FMN. 
Takové nařízení musí být ve formě psaného dokladu (Příkaz k testu paliva), který musí být doručen 
prezidentovi jury před závodem. Prezident jury (nebo ředitel závodu)musí předat příkaz k testu paliva 

* Density at 15 0 C Plus/mínus 30 kg/m3 

*Destillation residue Není kontrolováno 
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hlavnímu technickému komisaři závodu, který je zodpovědný za vlastní provedení testů paliva. Příkaz 
k testu paliva musí obsahovat: 

(a) Kritéria (která mohou být namátková) právo o výběr motocyklů, ze kterých budou odebrány vzorky. 
(b) Činovníky, kteří musí zařídit provedení testů. 
(c) Nejméně 3 vlastnosti specifikované v Článcích 63.01, které budou testem kontrolovány, nebo pouze 1 

vlastnost při použití schválených „rychlotestů „ ASTM nebo „metody testů na místě“ pro zjištění pouze 
jedné z vlastností vzorku paliva. 

63.05.3  Palivové testy musí být prováděny v souladu s Příkazem k testu paliva a musí vyhovovat následujícímu: 
a) Vzorky smí odebírat jmenovaná osoba. 
b) Nádoby na přechování vzorků musí být:  
i) čisté a z pevného, s benzínem nereagujícího a nepropustného materiálu                           
ii) opatřeny plombovacím uzávěrem 
iii) mít možnost identifikace. 
c) Zařízení používané pro odběr paliva z motocyklů musí být čisté a vyrobené z materiálu nereagujícím 

s benzínem. 

d) FMNR (Národní motocyklová federace) musí zajistit, aby bylo k dispozici nejméně 12 nádob (12 x po 1 
litru). 

e) Každý vzorek musí být rozdělen na dvě části a nalit do dvou samostatných nádob (2 vzorky po 
maximálně 1 litru). Každý vzorek smí být nejprve testován na jednu z vlastností při použití schválené 
metody ASTM testů na místě. Výsledky získané takovým testem musí být okamžitě předány mezinárodní 
jury. Nádoby musí být okamžitě zapečetěny a označeny odkazem na motocykl, ze kterého byl vzorek 
odebrán. Informace musí být zapsána na certifikát (Certifikát vzorku paliva FIM), který musí uvádět 
datum, místo a čas odebrání vzorku, označení motocyklu, ze kterého byl vzorek odebrán a jméno jeho 
jezdce. 

f) Oba vzorky (vzorek A a vzorek B) musí zůstat pod kontrolou technického komisaře. Jezdec nebo 
představitel jezdce/týmu musí podepsat Certifikát vzorku paliva jako svědek, že vzorek byl odebrán a 
musí mu být předána kopie certifikátu.  

g) Po skončení sportovního podniku musí technický komisař doručit oba vzorky (vzorek A; vzorek B), 
prezidentovi jury nebo technickému komisaři. Technický komisař musí vrátit kopii Certifikátu Vzorku 
paliva, podepsanou kurýrem, presidentovi jury. 

h) Oprávněný kurýr musí doručit oba vzorky (vzorek A a vzorek B) společně s kopiemi příslušných 
Certifikátu vzorku paliva do pověřené laboratoře, kde musí být testovány v souladu se standardními 
vědeckými postupy. 

i) Výsledky získané takovýmito testy musí být připojeny ke kopii Certifikátu vzorku paliva laboratoře a 
doručeny na FMN co nejdříve, jakmile jsou výsledky známy. 

j) V případě, že výsledky neodpovídají pravidlům, musí co nejdříve po obdržení výsledků upozornit: 
(i) příslušné jezdce nebo představitele týmů, 
(ii) příslušnou FMNR (Národní motocyklovou federaci), 
(iii) prezidenta jury příslušného sportovního podniku.  
63.05.4  FMN smí autorizovat jednu nebo více jmenovaných laboratoří k testům paliva. Tato autorizace 

musí být v písemné formě 
63.05.5  Jury smí nařídit provedení testů paliva v průběhu jakéhokoli mezinárodního podniku. Takové   nařízení 

musí být provedeno formou Příkazu k testu paliva, který musí být doručen technickému komisaři. 
Takovýto Příkaz k testu paliva má stejnou autoritu, jako kdyby byl vydán sekretářem CTI podle Článku  

63.05.2  Postupy provedení testů paliva podle tohoto Článku musí odpovídat postupům uvedeným v článcích 
63.05.2 a 63.05. 3. 

63.05.6  U testů podle Článku 63.04 musí testované palivo splňovat všechny vlastnosti specifikované v Článku  
63.05.7 U testů podle Článků 63.05.2 a 63.05.5 musí testované palivo splňovat vlastnosti specifikované 

v odpovídajícím Příkazu k testu paliva 
63.06 Náklady na testy paliva 
63.06.1  Náklady testů paliva provedených podle Článků 63.04.1, 63.04.2 budou hrazeny FMN. 
63.06.2  Náklady testů paliva provedených podle Článku 63.05.5 budou hrazeny organizátorem podniku. 
63.06.3  V případě testu paliva nařízeného jury na základě protestu, musí strana, která v protestu neuspěje, nést 

veškeré náklady testu paliva anebo takovou část nákladů, kterou určí jury 
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01.65 VÝBAVA A OCHRANNÝ ODĚV 

Oděv a obuv 
Při tréninku a při závodě musí mít jezdci a spolujezdci následující oděv a obuv: 

65.01 Jezdci musí mít na sobě ochranný oděv z tkaniny nebo kůže, boty sahající ke kolenům a rukavice z kůže 
nebo ekvivalentního materiálu. 
Chránič hrudě a zad se doporučuje. 

65.05 Materiály musí být zkoušeny a ověřeny oficiálním vědeckým ústavem, přičemž bude brána v úvahu 
odolnost vůči ohni a opotřebení všech částí oblečení, přicházejících do přímého styku s pokožkou. Oděv 
musí být nehořlavý a může být schválen FMN. 

 

01.67 OCHRANNÁ PŘILBA 

Povinností pro všechny jezdce, je při tréninku a závodu mít na hlavě ochrannou přilbu. Přilba musí být 
řádně upevněna, musí dobře padnout a být v dobrém stavu. Přilba musí mít podbradní stahovací 
řemínek „upevňovacího systému“.  
Přilby konstruované s vnější skořepinou z více než jednoho kusu jsou dovoleny za předpokladu, že 
v případě nebezpečí mohou být rychle a snadno sejmuty z hlavy pouze uvolněním nebo přeříznutím 
podbradního stahovacího řemínku. 
Všechny přilby musí být označeny jednou z oficiálních mezinárodních značek dle čl. 01.70 Nedodržení 
výše uvedeného předpisu se trestá vyloučením. 

01.69 SPECIFIKACE - KONTROLA  PŘILEB 

69.01 Technický komisař musí zkontrolovat před začátkem tréninku a závodu, že všechny přilby odpovídají 
technickým požadavkům 

69.02 Jestliže přilba neodpovídá technickým požadavkům a je shledána závadnou, technický komisař musí 
odstranit všechny schvalovací značky a vzít přilbu do úschovy až do konce podniku. Jezdec musí předložit 
technickému komisaři ke kontrole jinou přilbu. Po nehodě s nárazem na přilbu, musí být přilba 
předložena technickému komisaři k přezkoušení. (čl. 77.02.14). 

69.03 Všechny přilby musí být neporušené a jejich základní struktura nesmí být změněna. Po nehodě 
s nárazem na přilbu, musí být přilba předložena technickému komisaři k přezkoušení. 

69.04.1 Že přilba sedí pevně na jezdcově hlavě 
69.04.2 Že pevně utažený záchytný systém nemůže sklouznout přes bradu jezdce 
69.04.3 Že není možné stáhnout přilbu přes hlavu jezdce tahem za zadní část přilby. 

01.70 UZNANÉ MEZINÁRODNÍ SCHVALOVACÍ ZNAČKY 

•  Europe ECE 22-05 ‘P’,‘PN‘ nebo ‘J‘ 

•  Japan JIS T 8133 : 2007  

•  USA SNELL M 2010 

(viz mezinárodní normy pro přilby v příloze) 

01.71  OCHRANA OČÍ  

Nošení dioptrických brýlí, ochranných brýlí, clon u ochranných přileb a jednorázových krytů je 
povoleno. Materiál použitý na brýle a chrániče očí musí být netříštivý. Clony nesmějí být 
neoddělitelnou součástí ochranné přilby. Nesmí být použita ochrana očí, která je viditelně poškozena.  

77.01 Přejímka – Všeobecně 

Jezdec odpovídá po celou dobu podniku, na kterém je účastněn za svůj motocykl.   

77.01.01  Hlavní technický komisař se musí dostavit na sportovní podnik nejméně půl hodiny před zahájením 
technické přejímky. O svém příjezdu musí informovat ředitele závodu, prezidenta JURY a CT delegáta, 
jsou-li přítomni 

77.01.02 Musí zajistit, aby všichni techničtí komisaři jmenovaní pro podnik, vykonávali správně svou práci  
77.01.03 Musí jmenovat technické komisaře na jednotlivá místa pro závod, trénink a závěrečnou kontrolu.  
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77.01.04  Technická prohlídka bude prováděna až po předložení formuláře technické specifikace motocyklu 
pořadatelem (formální přejímka).  

77.01.05 Jezdec nebo jeho mechanik se musí dostavit se strojem k technické kontrole v termínu, stanoveném ve 
Zvláštních ustanoveních. Na žádost technického komisaře se musí k technické přejímce jezdci dostavit 
osobně  

77.01.06  Hlavní technický komisař musí informovat ředitele/prezidenta JURY o výsledku technické kontroly. 
Hlavní technický komisař sestaví seznam převzatých motocyklů a předloží jej řediteli závodu 

77.01.07  Hlavní technický komisař může v každé době přezkoušet kterýkoliv díl na převzatém motocyklu 
77.02.1 Technická kontrola musí být provedena následujícím způsobem: 

Šestidenní: 2 dny před startem prvního dne 
Mistrovství světa a ostatní dvoudenní Endura: 1 den před startem 

77.02.2 Technická kontrola musí být provedena podle harmonogramu uvedeného ve Zvláštních ustanoveních 
podniku. 

77.02.3 Jezdec musí osobně předvést čistý motocykl, předepsanou přilbu a řádně vyplněnou a potvrzenou 
technickou kartu. 

77.02.4 Jezdec může předvést pouze jeden motocykl. 
77.02.5 Nejdříve musí být provedena zkouška hluku. Tlumič výfuku musí být označen barvou. Hladina hluku musí 

být zaznamenána v technické kartě. 
77.02.7 Celková inspekce motocyklu musí být provedena v souladu s Řády CAMS. Převzaté motocykly musí být 

označeny podle ustanovení čl.E 18.1 nebo E 18.2 Sportovních řádů CAMS pro Enduro. 
77.02.8 Jezdci musí potvrdit svůj souhlas podepsáním záznamu. Stroje pak budou umístěny do uzavřeného 

parkoviště. 
77.02.9 Ihned po technické přejímce musí hlavní technický komisař předložit řediteli soutěže seznam převzatých 

jezdců a strojů s hladinami hluku. 

77.02.10 Během podniku v prostorech pro příjezd a odjezd musí technický komisař kontrolovat opravy a výměny 
prováděné na strojích. Musí kontrolovat, že nebyla poskytnuta žádná cizí pomoc. Musí kontrolovat 
rovněž stav strojů jejich značení (plomby) 

77.02.11 V jednotlivých časových kontrolách musí technický komisař kontrolovat opravy a jinou technickou 
pomoc. Musí rovněž kontrolovat značení strojů (plombu na rámu), aby se přesvědčil, že nedošlo 
k výměně motocyklu během soutěže. 

77.02.12  V cíli na konci každého dne musí technický komisař překontrolovat všechny části a stav strojů. Jezdec 
může získat 30 minut navíc, avšak pouze na výměnu nebo opravu tlumiče výfuku (viz čl. 061.44.5 a 
062.23.2).Po dobu 30 minut musí být vybrány tři motocykly na hloubkovou kontrolu případně rozebrání.  
O tento časový limit se automaticky prodlužuje čas pro UP. 

77.02.13  V cíli na konci soutěže musí být překontrolovány všechny značené díly na motocyklech. Po kontrole musí 
být stroje na 30 minut umístěny v uzavřeném parkovišti pro případ protestu nebo je-li vyžadována další 
kontrola. 

77.02.14  Jestliže musí být motocykl, nebo část motocyklu ověřeny a úplně rozebrany, musí být tyto označeny 
(zaplombovány) a přepraven na místo kde je k dispozici potřebné nářadí a mechanici pro demontáž. 
JURY  musí odložit vyhlášení výsledků závodu. 

77.02.15  U demontáže motocyklu nebo jeho části musí být přítomen technický komisař, který učiní rozhodnutí, 
zda je motocykl nebo prověřovaná část podle Technickému řádu. 

77.02.16  Pořadatel bude platit náklady pro transport a na kontrolu podle článků 77.02.14 a 77.02.15. 
77.02.17  Jestli rozebrání je požadované jury, z důvodu protestu podle článku 77.02.14 a 77.02.15 bude náklady 

na transport demontáž, přepravu jury hradit prohrávající strana.  
77.03 Nebezpečné stroje 

Jestliže během tréninku nebo závodu shledá technický komisař, že některý stroj má závadu, která by se 
mohla stát nebezpečnou pro ostatní jezdce, uvědomí o tom ihned ředitele závodu nebo předsedu JURY. 
Je jejich povinností  vyloučit takový stroj z tréninku nebo závodu. 

01.79 KONTROLA HLUKU 

Kontrola hluku tlumičů se zkouší metodou "max 2 metr".  
Poznámka: přípustné hladiny akustického tlaku pro okolní obyvatele ,životní prostředí, budou okolí 
sportovních areálů následující: 
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•  Pro všechny závody ENDURO: 78 dB / na 100m. 

•  Zvuk se bude měřit s kalibrovaným a homologovaným hlukoměrem ve vzdálenosti 100 m, kolmo k ose 
závodní dráhy. 

•  Tolerance od +5 dB / A se přidá k těmto stanoveným hodnotám. 

79.01 2 METODA MAX METR  

(netýká se motocyklů TRIÁL) 

Za účelem sledování opatření přijatá ke snížení hladiny akustického tlaku ve prospěch životní prostředí v 
rámci "Kampaně tichá jízda, je nová metoda 
pro měření hladiny akustického tlaku S názvem „2m max "která bude postupně používaná od roku 2010 
v motokrosu, Enduro. 

SPECIFIKACE METODY: 

„2 metry max.“ metoda ukazuje velmi dobrou korelaci mezi intenzitou zvuku 
Úroveň (LWA), které vydávají motocykly v plné akceleraci a maximální hladina akustického tlaku měřená 
v blízkosti stejných motocyklů s motory běžících na 
volnoběh a jsou rychle uvedeny do svých maximálních otáček. 
Technické specifikace a zdroje k zahájení uplatňování této Nové metody pro použití technických 
komisařů a činovníky jsou uvedeny v článku. 79,01 toho VŠEOBECNÉHO USTANOVENÍ. Tento článek 
podrobně popisuje metodu"2metry max“, nezbytné nástroje, ale i tolerance použité staré metody v roce 
2010 jako výchozí atd. Nejsou – li naměřené hladiny akustického tlaku (hluku) metodou " 2 metry max 
"u motocyklu ve shodě s maximální hladinou akustického tlaku rozhodne technický komisař a jury 
závodu o dalším postupu. 

METODA 2METRY MAX – POSTUP 

Metoda "max 2 metry" spočívá v kvantifikaci nejen zvukové úrovně produkované tlumičem výfuku, ale 
maximální globální hladinou akustického tlaku, který se dosahuje u motocyklu při max. otáčkách motoru 
(max. rpm, celkový hluk měřeného motocyklu) 

MAXIMÁLNÍ POČET OTÁČEK MOTORU JE LIMITOVÁN U  

- 2taktu přirozenou regulací        -  4 taktu omezovačem otáček. 
Pro 4T motory používané u PD, DPD a LPD, bez omezovače otáček je vhodné omezit úplné otevření 
škrticí klapky na nezbytně dlouhou dobu maximálně na 1 nebo 2s 

PŘÍPRAVA HLUKOMĚRU 

Pro všechny akce FIM - mistrovství a ceny, je povinný hlukoměr třídy 1.  
U všech ostatních šampionátů, hlukoměr třídy 1 nebo 2 (1. nebo 2. Typu) 

•  Na hlukoměru nastavit vyváženost „A“  
•  Musí  být použita odezva hlukoměru  FAST (rychlá odezva). 
•  Vyberte vysokorychlostní  rozsah 80 ~ 130 dB 
•  Kalibrovaný hlukoměr na 93,5 dB nebo 113.5 dB přihlédnutím k pěnové ochraně mikrofonu (kuličce) 

proti větru  
• Pozice pěnové kuličky proti větru na mikrofonu 
•  Aktivovat funkci MAX/ MIN – nastavit na MAX 

NASTAVENÍ HLUKOMĚRU A MOTOCYKLU 

•  Hladiny akustického tlaku (hluku) se měří mikrofonem umístěným pevně na stativu ve vodorovné 
poloze, v zadní části motocyklu. 

• U místa pro postavení motocyklu se ujistěte, že neexistují žádné pevné překážky do 10 metrů kolem 
mikrofonu. 

•  Hlukoměr, se umístí ve vzdálenosti 2 metry za motocyklem v úhlu 45 ° od středové osy výfuku na straně 
výfuku ve výšce 1.35 m nad vozovkou.  

• Měření 2 metrů se provádí od bodu, kde se motocykl středem zadní pneumatiky dotýká vozovky.  
Měření je nejlépe provádět na měkkém terénu, nikoliv však na trávě nebo jemném štěrku. 
Okolní úroveň zvuku musí zůstat nižší než 100 dB /A 
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UMÍSTĚNÍ MOTOCYKLU 

•  Za motocykl: kontaktní místo, styk zadního kola motocyklu s vozovkou. 
•  Pro motocykly vybaveny výfuky po obou stranách motocyklu, měření bude provedeno na straně přívodu 

vzduchu. Je-li používán centrální přívod vzduchu, obě strany budou otestovány. 
•  Pro Side: kontaktní místo, styk kola sajdkáru s vozovkou. 
•  Pro Quad vozidlo: svislá čára na zem ze středu zadní nápravy. 

Chcete-li provést opakované měření, všechny motocykly mohou být umístěny na vyhrazeném místě. 
•  Měření je prováděno: motocykl stojí na kolech, v neutrální poloze se zahřátým motorem. 
•  Technický komisař, který provádí kontrolu, stojí u motocyklu na opačné straně než je mikrofon nebo 

poblíž předního kola anebo před řídítky nikdy ne mezi motocyklem a stativem s mikrofonem. Mechanik, 
který ovládá spojku stojí  na  levé straně řídítek. 

•  Pokud je technický komisař trvale zúčastněn řádné kontroly, doporučujeme pro něj použít špunty do uší 
nebo chrániče sluchu. 

• Při měření je nutné přidat plyn /akcelerovat co nejrychleji (0,3sek.kamžitě) až do chvíle kdy sepne 
regulace otáček motoru (omezovač otáček) pak jej rychle uvolníme k zamezení možných zpětných 
detonací. 

•  Pokud se objeví detonace, měření se musí opakovat. 
•  Pro motocykly bez omezovače otáček musí být úplné otevření plynu kratší než 2 sekundy. 
•  Máli motor při rychlém přidání plynu tendenci k přidušení tak mírně přidáme před úplným otevření 

škrticí klapky. 
•  Hodnoty získané z testu se zaokrouhlí směrem dolů. 
• Pro měření hladiny zvuku, je manipulace s plynem omezena pouze na  technického komisaře, který 

otevřete plyn sám, aby se minimalizoval vliv tím, že do měření zasahuje další subjekt (je užitečné mít 
mikrofon vybavený prodlužovacím kabelem k připojení k hlukoměru). 

•  Je-li naměřen přijatelný výsledek tak ten se zapíše do technické karty. 
•  Na hlukoměru stlačíme opět MAX MIN. 
•  Hlukoměr je pak připraven pro následující měření. 
• Pokud dojde k pokusu k zamezení dosažení max. otáček motoru ze strany jezdce \mechanika/při měření 

hluku lze to pokládat za porušení řádů.Je-li pochybnost o správnosti naměřených hodnot i po provedení 
řádného testu muž se tento opakovat. 

• Znatelně nižší otáčky motoru je snadno zjistit podle sluchu. Pokud si nejste jisti, že omezovač otáček 
správně pracuje, je možné použít otáčkoměru.  

• Jezdec /mechanik/ může při technické přejímce předložit ke kontrole pouze jeden náhradní tlumič 
výfuku k předvedenému motocyklu, ostatní náhradní tlumiče, mohou být zkontrolovány, až všichni 
jezdci předvedli své motocykly na technické  přejímce.( tj. kdykoliv po skončení technické přejímky.)  

79.03 Při podnicích, kdy je vyžadována konečná kontrola strojů před vyhlášením výsledků, musí tato kontrola 
zahrnovat nejméně tři stroje vybrané namátkou ředitelem závodu ve spolupráci s hlavním technickým 
komisařem.  

79.01 Hladina hluku zkouší metodou "max 2 metr". platné limity pro max. hluk tlumičů: 

79.02 Kontrola hluku během podniku 

Při podniku, kdy je vyžadována kontrola hluku v jeho průběhu, musí stroje odpovídat limitům bez 
tolerancí dle čl. 79.03. 

79.03 MAXIMÁLNÍ LIMITY HLUKU   

ENDURO: 
Při technické přejímce před závodem:  maximum   113 dB/A (112 + 1 dB/A pro přesnost měření) 
Kontrola hluku po skončení závodu:  maximum   114 dB/A(113 +1 dB/A  na opotřebení tlumiče) 

 CROSS COUNTRY: 
Při technické přejímce před  závodem:  maximum   116 dB/A (115 + 1 dB/A pro přesnost měření) 
Kontrola hluku po skončení  závodu:     maximum   117 dB/A(116 +1 dB/A  na opotřebení tlumiče) 

01.80 INSTRUKCE PRO POUŽITÍ HLUKOMĚRU 

80.01 Komisař měření hluku (SCO) se musí dostavit na podnik dostatečně včas, aby projednal s ředitelem 
podniku a ostatními technickými komisaři vhodné stanoviště a podmínky měření. 
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80.02 Zařízení pro měření hluku musí být vybaveno kalibrací, která musí být použita bezprostředně před 
zahájením měření a vždy před každým testováním, kdy by mohlo dojít k disciplinárním sankcím.  
Pro případ poruchy je nutné mít k dispozici dvě měřící zařízení. 

80.03  Opravy  jsou prezentovány jako „přesnost metody  

80.04  Okolní teplota 
Bez srážek. 

01.81 MĚŘENÍ ČASU 

Od 1. 1. 1993 je za měření času zodpovědný sportovní komisař 
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Postavení motocyklu při kontrole hluku metodou 2m Max 
 

 

 
 

 

 

Hlukoměr a 
mikrofon 

Bod styku kola s terénem 

Podélná osa 
motocyklu 
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Základní rozměry: řídítek, rukojetí,páček 

a vzdálenosti stupaček od osy předního kola  

Rozměry vzorku zadní 

pneumatiky 
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V MČR  
 

ROZMĚRY ČÍSLOVÝCH TABULEK   
 OBR.2  
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Základní rozměry pro SIDECAR 

Min.plocha 
podlahy side  

1000x 400 mm 
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ECE 22- 05 „P“(EVROPA) 

Evropská norma pro ověřování odolnosti přileb pro motorismus. 

Pro rok 2013 platí zobrazená norma na bílém štítku pevně upevněném uvnitř přilby, 
ta musí začínat vždy číslem 05, za ním následují další čísla,(výrobní série 
apod.)Písmeno a číslo v kroužku např. E1 označuje státní zkušebnu, která přilbu 
zkoušela. 

    

Čísla jednotlivých státních zkušeben – E1 – E48 

E1 for Germany, E2 for France, E3 for Italy, E4 for Netherlands, E5 forSweden, E6 for Belgium, 
E7 for Hungary, E8 for Czech Republic,E9 for Spain, E10 for Yugoslavia, E11 for UK, E12 for 
Austria, E13 for Luxembourg, E14 for Switzerland, E15 (- vacant), E16 for Norway,E17 for 
Finland, E18 for Denmark, E19 for Romania, E20 for Poland,E21 for Portugal, E22 for the 
Russian Federation, E23 for Greece,E24 for Ireland, E25 for Croatia, E26 for Slovenia, E27 for 
Slovakia,E28 for Bielo Russia, E29 for Estonia, E30 (- vacant), E31 for Bosnia and Herzegovina, 
E32 for Letonie, E34 for Bulgaria, E37 for Turkey,E40 for Macedonia, E43 for Japan, E44 (- 
vacant), E45 for Australia,E46 for Ukraine, E47 for South Africa, E48 New Zealand. 

 

 ČESKÁ  STATNÍ  ZKUŠEBNA „E8“ NEMÁ CERTIFIKACI PRO ZKOUŠKY PŘILEB!!!! 

 

  (USA) SNELL M2010 

 

   JAPONSKO JIS T 8133 : 2007   
   

JIS T 8133:2007 – tato homologace je platná do konce roku 2014!!!  

 

 

 

MEZINÁRODNÍ PLATNÉ NORMY PRO PŘILBY 

 

 

 

05140805/P 

008254691 

 

051039/P 

0008.031 

 

E 1 
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Jednoduchý test pro ověření správné velikosti funkce ochranné přilby  
 

1.)Získejte správnou velikost změřením hlavy 

2.)Zkontrolujte, zda nelze s přilbou na hlavě pootáčet 

3.)Utáhněte bezpečně popruha skloňte hlavu vpřed  

a zkuste ze zadu helmu stáhnout, helmu nelze tímto způsobem sejmout. 

 

 

4.)Kontrolovat schopnost zda je vidět přes rameno na obě strany,  

5.)Zkontrolujte, zda nic nebrání dýchání v přilbě a nikdy nezakrývat váš nos. 

6.)Šátek proti větru kolem krku uvázat tak, že nebrání přístupu vzduchu do přilby.  

7.)Nikdy nenosit šátek pod popruhem přilby.  

8.)Ujistěte se, že hledí lze otevřít jednou rukou. 

9.)Přesvědčit se, že zadní část přilby chrání krk.  

10.)Vždy koupit to nejlepší pro svoji bezpečno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


