До Спортните Клубове участващи в РШ BG-X Ендуро, сезон 2022

Уважаеми колеги,
Във връзка с предотвратяването на някой възможни състезателни инциденти и съответно травми
(леки-средни-тежки) по време на състезанията от РШ BG-X Ендуро, както и по време на
тренировъчния процес, считано от днешна дата се въвеждат следните изисквания и правила:
1. Използването на каски е абсолютно задължително когато даден участник е в
състезателното трасе/трак и се състезава. Каските, които могат да бъдат използвани и са
хомологиран модел от FIM, са както следва:

2. Състезателите са длъжни да бъдат със закопчани каски според инструкциите на
производителя за закопчаване. Състезател който откаже да закопчае своята каска
няма да бъде допуснат до участие в дадена тренировка, серия или старт, без право на
протест. Контролът за закопчаването на каските се осъществява от страна на промоутъра
или организатора.
3. По време на състезанията от РШ BG-X Ендуро не се допуска участие на състезатели без
необходимата екипировка: каска, ръкавици, маска/очила, брич – мотокрос-ендуро
(без къс брич до коляното), тениска с дълъг ръкав и предпазна екипировка. Състезател
който няма необходимата екипировка няма да бъде допуснат до участие в дадена
тренировка, серия или старт, без право на протест. Контролът се осъществява от страна на
промоутъра или организатора.
4. Предпазна екипировка
Изборът на предпазна екипировка се извършва от състезателя или неговия настойник.
А: ГРЪДЕН ПРОТЕКТОР И ПРОТЕКТОР ЗА ГЪРБА
За сезон 2022 – препоръчителни
За сезон 2023 – задължителни
отговарящи на следните хомологации на ФИМ:
Протектор за гърба – хомологация: EN 1621-2, Level 1 или 2, само CB (Central Back) или
FB (Full Back)
Протектор за гърдите: EN 1621-3, Level 1 или2, или EN 14021*,
*гръдни протектори с хомологация EN 14021 са позволени за РШ до 31.12.2023.
Използването на тези протектори е задължително по време на ендурокроса и силно
препоръчително по време на навигацията.
Забранени са допълнителни модификации и премахване на етикети посочващи вида на
хомологацията на продукта.

Б: ПРОТЕКТОРИ ЗА СТАВИТЕ НА КРАЙНИЦИТЕ (рамена, лакти и колена)
За сезон 2022/2023 – крайно препоръчителни.
В случай, че такива се използват, желателно е да бъдат хомологирани EN 1621-2, Level 1
или 2 (последния наличен стандарт)
В: ПРОТЕКТОРИ ЗА ШИЯТА тип neck brace
Всеки състезател сам решава дали да използва или не такъв тип протектори.
ФИМ няма хомологация на тези продукти.

Целта на настоящите правила и изисквания по никакъв нямат за цел да ограничат
движението на състезателите и по този начин да намалят тяхната конкурентност, а да ги
предпазят, доколкото е възможно, от някой травми.
Използваните номенклатури са взети от:
1. Технически правила на ФИМ Световен шампионат хард ендуро (в. 2, сезон 2022)
2. Технически правила ФИМ Световен шампионат супер ендуро (в. 3, 17.05.2022)
3. Технически правила ФИМ Световен шампионат ендуро (в.1, сезон 2022)

Моля информирайте състезателите си.

05.07.2022

