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1. VÍTEJTE 
 
1.1. Klaus Klötzner – člen výkonného výboru pro sport, ADAC Sachsen e.V. 
 
 
Vážení přátelé motorismu,  
poprvé po 23 letech se v roce 2012 koná v Německu Mezinárodní 
šestidenní soutěž enduro (ISDE), mistrovství světa družstev 
v enduru. 
 
Při tom bude 480 jezdců z celého světa absolvovat při šesti 
soutěžních dnech trať 1.400 km ve středním a západním Sasku. 
Endurový sport má v Německu a přitom obzvlášť v Sasku velkou 
tradici. Při tom se dají připomenout velké úspěchy motocyklů MZ 
při Šestidenních soutěžích v 60. letech. Opakovaně se tradice 
udržuje každoročně se konajícími závody mezinárodního 
mistrovství Německa při soutěžích Rund um Zschopau nebo 
v Dahlenu. 
 
Při udělení Mezinárodní šestidenní soutěže enduro mezinárodním světovým odborným 
motocyklovým svazem – FIM dopadlo rozhodnutí ve prospěch Německa v poměru 
hlasů 10:1 velice jasně. Pro německý motoristický svaz (DMSB) bylo jisté již při 
ucházení se o ISDE, že pořadatelem závodu Six Days v Německu může být jen ADAC 
Sachsen. 
 
ADAC Sachsen se opětovně osvědčil nejen jako pořadatel mistrovství světa, nýbrž 
současně také jako příznivec hospodářství. Six Days bude sledovat odhadovaných 
300.000 návštěvníků a účastníků z více než 30 zemí a budou při tom poznávat krásy a 
pamětihodnosti naší saské vlasti (domoviny). Současně se žádostí o ISDE začal ADAC 
Sachsen s přípravou závodu, protože dobře věděl, že při podobné soutěži tkví do 
podrobnosti určitá výzva. 
 
Jsme si ale jisti, že s pomocí našich připojených místních klubů, partnerů a úřadů 
povedeme tento závod k úspěchu. K úspěšné přípravě a provedení ISDE je ADAC 
Sachsen odkázán ale také na pomoc z politiky a hospodářství. Z toho důvodu jsme hrdí 
na to, že předseda saské vlády převzal nad tímto závodem patronát. 
 
 
 
Klaus Klötzner 
člen výkonného výboru pro sport 
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2. ORGANIZACE 
 

Pořadatelem ISDE 2012 je „Všeobecný německý automobilový klub Sachsen e.V. - Allgemeiner 
Deutscher Automobil-Club Sachsen e.V.“. 
Oficiální internetová stránka www.fim-isde2012.com nabízí důležité informace pro všechny týmy 
a diváky. 
 

Je třeba poukázat na to, že „Zvláštní ustanovení“ obsahují další informace pro týmy a jezdce 
 

Prosíme, abyste vzali v úvahu, že průvodce závodem se až do zahájení ISDE 2012 neustále 
aktualizuje! 
 
2.1. Závod 
 

Mezinár. číslo závodu: IMN 401/01 
 

Datum:    24. – 29. září 2012 
 

Místo konání:  závodní trať Sachsenring a Sasko, Německo 
 
2.2. Stálá kancelá ř 
 

 ADAC Sachsen e.V. 
 sportovní oddělení 
 Striesener Straße 37 
 01307 Drážďany    
 Německo 
 

tel.: +49 (0)351 4433190 
 fax: +49 (0)351 44 33 390 
 

e-Mail:  mail@sixdays-germany.com 
 internet: www.fim-isde2012.com 
 facebook: www.facebook.com/redbullsixdaysenduro 
 
2.3. Adresa závodu 
 

Pro dodávky například týmového materiálu: 
 

ADAC logistické centrum Sachsenring 
Am Sachsenring 9 
09353 Oberlungwitz 
 
souřadnice mapy: 50°47’.14.68“ N  12°41’30.00“ E 

 
2.4. Plochy paddocku 
  

paddock 2/A = servisní prostor pro národní týmy 
paddock 3/B = kempinkový prostor, obytné automobily, obytné přívěsy jezdců   
paddock 1/C = průmyslový prostor, prostor pro prodejce, prostor boxů, prostor 

stravování týmů, stravování týmů, restaurace, sekretariát ISDE, tisk, 
časomíra, atd.     
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2.5. Sekretariát ISDE 
 

Sekretariát ISDE se nachází v boxu č. „0“ stálé budovy s boxy v paddocku 1/C a je 
otevřený od úterý 18. září do neděle 30. září 2012 od 09,00 do 19,00 hodin. 

V boxu č. „1“ stálé budovy s boxy se budou nacházet oficiální vývěsky a informace pro týmy. 

 
2.6. Kancelá ř pořadatele 
 

Kancelář pořadatele se nachází ve věži Sachsenring, přízemí, Hohensteiner Straße 18, 09353 
Oberlungwitz v paddocku 2/A a je otevřena od pondělí 17.9.2012. 
 
2.7. Média 
 

kontakt pro média: ADAC Sachsen e.V.  Tel.:    +49 (0)351 4433195 
   sportovní oddělení   Fax:    +49 (0)351 4433390 
   Dr. Lutz Oeser   mobil:    +49 (0)160 36 44 555 
   Striesener Straße 37  e-Mail: lutz.oeser@sas.adac.de 
   01307 Drážďany 
 
2.8. Oficiální činovníci ISDE 2012 
 

prezident jury FIM    Jean Pierre Ipuy licence FIM    
 

člen jury FIM     Patricia Eneroth licence  FIM    
 

člen jury  za pořád. fed. FMNR  Heiko Junge  licence FIM 4733 
 

technický člen jury FIM   Peter Radoczi licence FIM 6365 
 

delegát pro životní prostředí FIM  Yves Pradeau licence FIM     
 

lékařský delegát FIM      licence FIM    
 

závodní ředitel FIM     Pedro Mariano licence FIM 6076 
 

inspektor tratí FIM    Giovanni Sala licence FIM    
 

ředitel závodu    Heinrich Schmidt licence FIM   5308 
 

zástupce ředitele závodu   Gunter Illgen  licence FIM   4734 
 

sekretář závodu    Andre Rudolph licence FIM    
 

odpovědný technik    Frank Wiegmann licence FIM   5713 
 

časomíra     Nikos Andritsakis licence FIM   3813  
 

del. pro živ. prostř. za poř. fed. FMNR Christoph Kunze licence FIM    
 

vedoucí lékař    Jan Kolomaznik licence FIM    
 

sekretářka jury    Kathy Welch  licence FIM   4339  
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3. PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM A DŮLEŽITÉ TERMÍNY 
 

3.1. Časový harmonogram p řed závodem 
 

- 15. února 2012 
uzávěrka pro předběžné přihlášky 

 

- 28. února 2012 
zveřejnění potvrzených přihlášek 

 

- 2. července 2012 
Poslední termín pro zaplacení startovního poplatku za předem přihlášené jezdce.  
Poslední termín pro bezplatné zrušení zápisu předem přihlášených jezdců. 
Odřeknutí účasti po tomto termínu mohou být uskutečněna již jen za poplatek. 

 

 - 13. srpna 2012 
Uzávěrka pro podání (doručení) oficiálních přihlášek se všemi údaji o týmech, jezdcích a 
motocyklech. 

 
3.2. Časový harmonogram pro závodní týden 
 

úterý, 18. zá ří 2012 
 

09.00 – 19.00 otevírací doba sekretariátu ISDE   paddock 1/C 
zveřejnění časového harmonogramu  
formálních přejímek a „technických přejímek“ 

12.00 – 21.00 otevírací doba paddocku pro týmy  paddock 2/A, 3/B, 1/C 

12.00 – 19.00 otevírací doba tiskového střediska  paddock 1/C 
 

středa, 19. září 2012 
 

09.00 – 19.00 otevírací doba sekretariátu ISDE   paddock 1/C 
09.00 – 21.00 otevírací doba paddocku pro týmy  paddock 2/A, 3/B, 1/C 
09.00 – 19.00 otevírací doba tiskového střediska  paddock 1/C  
17.00   1. zasedání jury     paddock 1/C 
 

čtvrtek, 20. zá ří 2012 
 

08.00 – 19.00 otevírací doba sekretariátu ISDE   paddock 1/C 
09.00 – 21.00 otevírací doba paddocku pro týmy  paddock 2/A, 3/B, 1/C 
09.00 – 19.00 formální přejímka     sekretariát ISDE 
13.00 – 19.00 technická přejímka     boxy 32/33 
09.00 – 19.00 otevírací doba tiskového střediska  paddock 1/C 
 

pátek, 21. zá ří 2012 
 

08.00 – 19.00 otevírací doba sekretariátu ISDE   paddock 1/C 
09.00 – 21.00 otevírací doba paddocku pro týmy  paddock 2/A, 3/B, 1/C 
09.00 – 19.00 formální přejímka     sekretariát ISDE 
09.00 – 19.00 technická přejímka     boxy 32/33 
09.00 – 20.00 otevírací doba tiskového střediska  paddock 1/C 
 

sobota, 22. zá ří 2012 
 

08.00 – 18.00 otevírací doba sekretariátu ISDE   paddock 1/C 
09.00 – 21.00 otevírací doba paddocku pro týmy  paddock 2/A, 3/B, 1/C 
09.00 – 13.00 v případě potřeby technická přejímka  boxy 32/33 
09.00 – 22.00 otevírací doba tiskového střediska  paddock 1/C 
17.00 – 18.30 slavnostní zahájení     Sachsenring 
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neděle, 23. září 2012 
 

08.00 – 18.00 otevírací doba sekretariátu ISDE   paddock 1/C 
09.00 – 21.00 otevírací doba paddocku pro týmy  paddock A/2, 3/B, 1/C 
09.00 – 21.00 otevírací doba tiskového střediska  paddock 1/C 
 

pond ělí, 24. září 2012 
 

05.30   otevření paddocku    paddock 2/A, 3/B, 1/C 
06.30 – 20.00 otevírací doba sekretariátu ISDE &  paddock 1/C 

oficiální vývěsky     
07.00 – 22.00 otevírací doba tiskového střediska  paddock 1/C 
07.30 / 08.00  start ISDE 2012 – den 1    startovní rampa 
18:00-18.30  doba návštěv u ředitele závodu „Šťastná hodina“ 
20.00    zasedání jury     Sachsenring 
 

úterý, 25. zá ří 2012 
 

05.30   otevření paddocku    paddock 2/A, 3/B, 1/C 
06.30 – 20.00 otevírací doba sekretariátu ISDE &  paddock 1/C 

oficiální vývěsky     
07.00 – 22.00 otevírací doba tiskového střediska  paddock 1/C 
07.30/08.00   start ISDE 2012 – den 2    startovní rampa 
18:00-18.30  doba návštěv u ředitele závodu „Šťastná hodina“ 
20.00    zasedání jury     Sachsenring 
 

středa, 26. září 2012 
 

05.30   otevření paddocku    paddock 2/A, 3/B, 1/C 
06.30 – 20.00 otevírací doba sekretariátu ISDE &  paddock 1/C 

oficiální vývěsky     
07.00 – 22.00 otevírací doba tiskového střediska  paddock 1/C 
07.30/08.00   start ISDE 2012 – den 3    startovní rampa 
18:00-18.30  doba návštěv u ředitele závodu „Šťastná hodina“ 
20.00    zasedání jury     Sachsenring 
 

čtvrtek, 27. zá ří 2012 
 

05.30   otevření paddocku    paddock 2/A, 3/B, 1/C 
06.30 – 20.00 otevírací doba sekretariátu ISDE &  paddock 1/C 

oficiální vývěsky     
07.00 – 22.00 otevírací doba tiskového střediska  paddock 1/C 
07.30 / 08.00  start ISDE 2012 – den 4    startovní rampa 
18:00-18.30  doba návštěv u ředitele závodu „Šťastná hodina“ 
20.00    zasedání jury     Sachsenring 
 

pátek, 28. zá ří 2012 
 

05.30   otevření paddocku    paddock 2/A, 3/B, 1/C 
06.30 – 20.00 otevírací doba sekretariátu ISDE &  paddock 1/C 

oficiální vývěsky     
07.00 – 22.00 otevírací doba tiskového střediska  paddock 1/C 
07.30/08.00   start ISDE 2012 – den 5    startovní rampa 
18:00-18.30  doba návštěv u ředitele závodu „Šťastná hodina“ 
20.00    zasedání jury     Sachsenring 
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sobota, 29. zá ří 2012 
 

05.30   otevření paddocku    paddock 2/A, 3/B, 1/C 
06.30 – 20.00 otevírací doba sekretariátu ISDE &  paddock 1/C 

oficiální vývěsky     
07.00 – 22.00 otevírací doba tiskového střediska  paddock 1/C 
08.00    start ISDE 2012 – den 6    startovní rampa 
10.00 – 16.30  závěrečný motokros    Oelsnitz 
18.00    zasedání jury      Sachsenring 
20.00   slavnostní vyhlášení výsledků a zakončení Sachsenring 
 

neděle, 30. září 2012 
 

08.00 – 12.00 otevírací doba tiskového střediska  tiskové středisko 
 
3.3. Start 
 

Start se uskuteční každé ráno z boxové uličky závodní trati Sachsenring v 07,30 hodin nebo 
v 08,00 hodin (v závislosti na počasí). Startovní postup bude proveden v souladu s článkem 
061.57 řádů FIM. 
 
3.4. Přidělení startovních čísel a startovní po řadí 
 

Přidělení startovních čísel a startovní pořadí budou provedena v souladu s řády FIM. 
Pořadatel si vyhrazuje výhradní právo umístit na tabulkách se startovními čísly reklamu. 
Každý jezdec potvrdí, že byl informován o této povinnosti a že souhlasí s tím, že bude během 
závodu používat pořadatelem vydaná startovní čísla. Na tabulkách se startovními čísly budou 
zobrazeny startovní čísla a loga pořadatele a jeho partnerů. 
 
 

4. PŘIHLÁŠKA 
 

4.1. Hodnocení závodu 
 

Mistrovství světa pro národní týmy: 
- týmy Světové trofeje FIM 
- týmy juniorské Světové trofeje FIM 
- týmy ženské Světové trofeje FIM 
 

Světový pohár pro: 
- klubové týmy  
- tovární týmy 
 

Závod se koná v souladu se Všeobecným sportovním řádem FIM, řády FIM a příslušnými 
přílohami, následujícími doplňujícími ustanoveními a veškerými dalšími ustanoveními 
pořadatele, která byla schválena mezinárodní jury. 
 

TŘÍDY 
Enduro 1: od 100 ccm do 125 ccm  2-takt  a  od 175 ccm do 250 ccm  4-takt 
Enduro 2: od 175 ccm do 250 ccm  2-takt  a  od 290 ccm do 450 ccm  4-takt 
Enduro 3: od 290 ccm do 500 ccm  2-takt  a  od 475 ccm do 650 ccm  4-takt 
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4.2. Startovní poplatek 
 

Národní svazy musí poslat pořadateli předběžné formuláře přihlášek. Časové období 
přihlašování začíná 1. ledna a končí 15. února 2012. Musí se současně provést platba zálohy 
ve výši 25% startovního poplatku. Pořadatel zveřejní do 28. února 2012 počet týmů, které 
byly přijaty pro každou zemi. Startovní poplatek za každého jezdce činí 570,- € (čl. 061.34), 
zbylá částka musí být zaplacena nejpozději 12 týdnů před zahájením prvního závodního dne 
(2. července 2012).  Až do tohoto termínu se mohou provést bezplatná zrušení zápisu 
uvedených týmů. Odhlášky uvedených týmů, došlé po tomto termínu, jsou možné pouze za 
poplatek. Aby mohla být přihláška potvrzena, musí být pořadateli doručen do uzávěrky 
přihlášek dne 13. srpna 2012 definitivní (konečný) formulář přihlášky s uvedením týmu, 
jména, třídy, motocyklu, čísla rámu motocyklu a registrační značkou motocyklu. Maximální 
počet startujících je 480 jezdců. Aby byla oficiální přihláška platná, musí být formulář 
přihlášky zaslán pořadateli včetně potvrzení o platbě startovního poplatku pro jezdce (úplné - 
celé jméno). Přihlášky, ke kterým nebude připojeno potvrzení o platbě, nebudou přijaty. 
Ve výjimečném případě může být přihlášený jezdec zaměněn náhradním jezdcem. V tomto 
případě bude vybírán zvláštní poplatek ve výši 150 €. 
 

banka:    Commerzbank Dresden 
jméno majitele účtu:   ADAC Sachsen e.V. 
směrový kód banky:  850 800 00 
číslo účtu:    509 032 500 
IBAN:     DE66850800000509032500 
SWIFT:    DRES DE FF 850 
účel platby:    jméno, země příp. národní federace  

zápis ISDE 2012 
 
4.3. Formální p řejímka 
 

Kontrola dokladů jezdců bude provedena v sekretariátu ISDE (box „0“ v budově s boxy). Před 
formální přejímkou se musí všichni týmoví manažeři nebo delegáti federací FMN nechat 
akreditovat do čtvrtka 20. září 2012 do 18,00 hodin v sekretariátu ISDE. Ti obdrží při 
akreditaci podklady pro přejímku pro jezdce, tak jako parkovací a osobní průkazy pro tým. 
 

Kontrola dokladů jezdců se koná v následujících dnech: 
 

čtvrtek, 20. září 2012:   od 09.00 hodin do 19.00 hodin 
pátek, 21. září 2012:   od 09.00 hodin do 19.00 hodin 
sobota, 22. září 2012:   v případě potřeby od 09.00 hodin do 13.00 
hodin 
 
Časový harmonogram pro pořadí formální a technické přejímky pro každou jednotlivou 
zemi bude oznámen v úterý 18. září ve 12,00 hodin na sekretariátu ISDE a na 
internetové stránce pořadatele. 
 

Podmínky a podklady, které budou zapotřebí pro kontrolu dokladů jezdců: 
 

• Licence FIM, platná pro tento závod. 
• Povolení ke startu příslušné národní federace FMN.  
• Platné řidičské oprávnění. 
• Platný cestovní pas. 
• Potvrzení o platbě startovního poplatku. 
• Schválení a deklarace antidopingového kódu FIM s podpisem.  
• Vyplněný formulář pořadatele, který bude předán týmovým manažerům nebo 
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delegátům národních federací FMN během jejich akreditace. 
• „Zelená karta“ nebo podobné úřední potvrzení mezinárodního pojištění zákonné 

odpovědnosti vozidla ns platností pro Německo. Jestliže nemůže být předloženo 
žádné platné písemné poptvrzení (osvědčení), požaduje pořadatel dočasnou 
německou registraci pojištění. Ta může být získána u pořadatele za cenu 50 € 
(náklady nese jezdec). 

• Všichni oficiální účastníci/jezdci na ISDE obdrží na dobu trvání závodu speciální, 
pouze pro tento závod platnou registrační značku motorového vozidla, kterou je 
nutné vézt na motocyklu během všech šesti dní soutěže.  

 
 
5. TECHNICKÁ PŘEJÍMKA 
  

Tecvhnická přejímka se koná v následujících dnech v boxech č. 32 a 33 v blízkosti 
Uzavřeného parkoviště. Všechny zúčastněné země obdrží od pořadatele čas pro 
technickou přejímku. Všechny motocykly se musí dostavit v předepsaném čase 
k technické přejímce. 
 

čtvrtek, 20. září 2012:  od 13.00 hodin do 19.00 hodin 
pátek, 21. září 2012:  od 09.00 hodin do 19.00 hodin 
sobota, 22. září 2012:  v případě potřeby od 09.00 hodin do 13.00 hodin 
 

Podmínky a podklady, které budou zapot řebí pro technickou p řejímku: 
• Řádně (náležitě) vyplněný formulář pořadatele.  
• Motocykly podle článku 061.41, 061.42, 061.43 a 061.44. 
• Originální registrace motocyklu (s číslem rámu) a originální tabulkou registrační  

značky 
Přilby podle článku 01.69 a 01.70 technických řádů FIM pro enduro. Přilba pro 
jezdce trophy, juniorského trophy a ženského trophy týmu musí odpovídat 
ustanovením článku 01.73 technických řádů FIM pro enduro a článku 60.6 
všeobecného sportovního řádu FIM. 

• S pevně namontovanou zvláštní registrační značkou! 
 
 

6. PADDOCK  
 

6.1. Poloha  
 

Prostor startu a paddock 87. ISDE se nacházejí v oblasti závodní trati Sachsenring, 
v Oberlungwitz. 
 

Paddock 1/C  - plochy jsou stanoveny pro týmové stravování, stejně jako pro prodejní a 
reklamní aktivity průmyslových a obchodních firem. 
 

   souřadnice mapy: N 50° 47’ 28.26“  E 12° 41’ 06.81“  
 

Paddock 2/A  – plochy jsou stanoveny pro týmový servis (žádná stravovací zařízení 
nebo kuchyňské stany / zákaz plynových va řičů a plynových p řístroj ů). Týmové 
parkovací místo je normalizované (normované) na hlo ubku 14 m, b ěžné metry 
musí být objednány (formulář jako příloha)! 

souřadnice mapy: N 50° 47’ 25,21’’ E 12° 41’ 16.65’’ 
Paddock 3/B  – stojí k dispozici pro účastníky ISDE jako prostor pro obytné automobily, obytné 
přívěsy a kempování. Rezervace je třeba provést prostřednictvím připojeného objednávkového 
formuláře. 
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  souřadnice mapy: N 50°47’16.68” E 12°41’27.03 
 

Paddocky 2/A, 3/B, 1/C jsou otevřeny od úterý 18. září 2012 od 12.00 hodin.  
 
6.2. Jízda v paddocku 2/A 
 

Počet vozidle, kterým bude povolen vjezd do paddocku 2/A je omezen.  
Paddock 2/A je pro vozidla od pondělí 24. září do pátku 28. září 2012 během servisních 
časů uzavřen. 
 

UZAVŘENÉ PARKOVIŠTĚ 
Uzavřené parkoviště 87. ISDE se nachází v boxové uličce - Sachsenring.  
 

souřadnice boxové uličky: N 50° 47’ 28.31’’ E 12° 41’ 10.23 
 
6.3. Vozidla v areálu závodu 
 

Celý prostor závodní tratě Sachsenring, ve kterém se nachází organizační centrum ISDE 
2012 (sekretariát, paddocky, Uzavřené parkoviště, start a cíl) je pro veřejnost pouze 
omezeně přístupný. Uzavřené oddělené parkovací plochy jsou rezervovány pro jury, 
oficiální činovníky, zástupce tisku, osoby VIP, účastníky a členy týmů. Lístky na parkoviště a 
příslušné pokyny budou vydány během akreditace. Parkovací průkazy musí být trvale 
umístěny na vozidle. Bez pevně umístěného parkovacího průkazu není vstup do prostoru 
Sachsenringu možný. 
Vjezdy a výjezdy vozidel budou kontrolovány. Pohyb jezdců, kteří se zúčastní soutěže, 
bude organizován v souladu s řády FIM. 
 

6.4. Pracovní prostor  
 

Osoby, které jsou oprávněny vstupovat, jsou pevně stanoveny v článku 061.54.5. 
Zástupcům tisku může být povolen vstup; jejich počet a podmínky budou stanoveny 
pořadatelem s ohledem na nerušenou práci v tomto prostoru. 
 

Podle článku 061.54.5 obdrží vstup do pracovního prostoru následující osoby: 
• 2 osoby pro každý trophy tým 
• 1 osoba pro každý juniorský trophy tým a klubový tým 
• ředitel závodu rozhodne o výjimečných případech 
• Akreditované televizní týmy a novináři-fotografové (průkazy jsou k dostání 

v tiskovém středisku) 
• mezinárodní jury a delegáti jednotlivých zemí 
 

  Ochrana životního prost ředí 
 

Každý jezdec musí dodržovat ustanovení řádů FIM s ohledem na životní prostředí a 
musí mít k dispozici ochrannou podložku k podložení pod motocykl. Pokud někdo 
tuto podložku nebude mít, musí tankovací podložku získat nákupem na místě 
v sekretariátu ISDE. 
Olej, pneumatiky a odpadky musí být odklizeny pouze do pro to připravených nádob. 
 

6.5. Zařízení  
 

Následující zařízení mohou být objednána za poplatek. Prosíme kontaktovat pořadatele 
se speciálními požadavky (žádostmi), případně předat pořadateli objednací formulář 
(objednací formulář je připojen jako příloha k průvodci závodem). 

- telefonní linka 
- Internet případně WLAN 
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- služba stravování 
-    výstavní stěny / děliče místností, případně obložení 
- dodatkový (navíc) bezpečnostní personál  
 

Voda, elektrický proud a odvoz odpadků budou dány k dispozici bez příplatku. Záchody  
budou organizovány ze strany pořadatele. 
 
6.6. Mycí zařízení pro motocykly 
 

Motocykly je možno čistit v mycím zařízení firmy „Drive in Service Center“ (Wüstenbrander 
Straße 1, 09353 Oberlungwitz). Zařízení je zaznačeno v připojeném přehledném plánu. 
Mycí zařízení je otevřeno od pondělí do neděle denně 24 hodin. Platba se provádí pomocí 
mincí 50 centů nebo 1 EUR. 
Mytí vozidel v paddocku 2/A, 3/B a 1/C je co nejpřísněji zakázáno. Nedodržení tohoto nařízení 
povede k potrestání příslušného (dotčeného) jezdce a sice peněžní pokutou podle řádu pro 
životní prostředí FIM. 
 
6.7. Vozidla k pronájmu – služba Sixt 
 

Rezervování pronajatých vozidel je možné provést přes internetovou stránku www.fim-
isde2012.de. 
Od úterý 18. září do pondělí 1. října 2012 nabízí firma Sixt GmbH & Co. 
Autovermietung KG jezdcům a týmům možnost objednat si vozidla nebo je odevzdat 
přímo do (v) prostoru paddocku na Sachsenringu.  
 
6.8. Budova s boxy 
 

Stálá  budova s boxy v paddocku 1/C má 34 boxů. 
Následující rozdělení boxů: 
 

  Box O  sekretariát ISDE 
  Box 1  oficiální vývěska a informace pro týmy 

Box 2  časomíra 
  Box 5-8 stravování 
  Box 9-30 pronájem pro týmy/prodejce 
  Box 31 fyzioterapie Ortema 
  Box 32-33 technická přejímka 
 
6.9. Pronájem box ů 
 

pro týmy je možnost pronajmout si v paddocku 1/C v budově s boxy uzamykatelné 
garáže (vždy 6 m x 12 m) pro skladování týmové výbavy. To se týká boxů číslo 9 až 30. 
Náklady činí 200 € za den. V ceně je zahrnuta voda, elektrický proud a internet. Boxy 
jsou použitelné pro stravování týmů a skladovací účely, stejně jako pro prodejce 
(objednací formulář jako příloha)! 
Další dotazy je třeba směřovat na pořadatele: mail@sixdays-germany.com  
 
6.10. Stravování tým ů 
 

Týmy mají možnost si rezervovat v paddocku 1/C plochy pro stravování týmů. Prosím, 
doručte nám do 15. srpna 2012 cestou připojeného objednávkového formuláře 
požadavky na rezervaci požadované plochy. 
Ještě jednou upozorňujeme na to, že v paddocku 2/A nejsou povoleny žádné 
stravovací, zásobovací a kuchyňské prostory. K tomu je využitelný paddock 1/C 
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(vzdálenost 300 metrů). Potřebu čtverečních metrů pro týmové stravování v paddocku 
1/C nahlásit prostřednictvím připojeného objednacího formuláře. 
 
6.11. Restaurace v paddocku 
 

Restaurace v paddocku je zařízena v boxech 5 – 8 budovy s boxy v paddocku 1/C. Nabízí 
nápoje a jídla pro snídani, oběd a večeři. Otevírací doba restaurace se zaměřuje na otevírací 
dobu paddocku. Restaurace v paddocku je otevřena od úterý 18. září 2012 od 07,00 hodin 
do 21,30 hodin. 
 
6.12. Týmové kancelá ře 
 

Pro týmy existuje možnost pronajmout si malé kanceláře (2m x 2m, reportérská kabina) za 
paušální cenu 150 €. Malé kanceláře s výhledem k Uzavřenému parkovišti se nacházejí 
v paddocku 2/A. Objednávkový formulář je připojen k průvodci závodem jako příloha. 
 
6.13. Ochrana a zdravotnická služba 
 

Paddocky 2/A a 1/C budou 24 hodin střeženy počínaje od úterý 18. září 2012. 
Dodatečné střežení se může objednat přes pořadatele (objednací formulář jako 
příloha). 
Zdravotnické středisko závodní trati Sachsenring převezme zdravotnické zabezpečení 
od úterý 18. září 2012 denně 24 hodin a je k dosažení na telefonickém čísle 03723-40 
11 48.  
 
6.14. Bezpečnostní ustanovení 
 

KOUŘENÍ JE V PADDOCKU PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO! 
Kou ření v paddocku, v pracovním prostoru a v servisním prostoru m ůže vést 

k trest ům podle řádů FIM! 
 

Hasící p řístroje 
Každé servisní místo musí mít k dispozici jeden tuční hasící přístroj 5 kg 
(minimálně), dobře plnící funkci. Je třeba zabezpečit, aby bylo zacházení 
s přístrojem v případě naléhavé potřeby známé a že je hasící přístroj v servisním 
prostoru volně přístupný. 

 
Otevřený ohe ň 
Je přísně zakázáno, zapalovat v paddocku 2/A otevřený oheň. Grily na dřevěné 
uhlí nesmí být v tomto prostoru používány. 

 
6.15. Reklama a propagace 
 
Držitelé licencí FIM pro výrobce a prodejce příslušenství, kteří mají zájem o stánky 
v prostoru paddocku, musí podat v souladu s ustanoveními FIM žádost, ve které je uvedena 
potřebná (požadovaná) plocha. Tyto přihlášky musí být doručeny pořadateli (stálá kancelář) 
do 26. června 2012. Od tohoto datumu může pořadatel tento prostor spravovat a 
pronajmout ho zájemcům. 
 

Kontakt na pořadatele na ceny a dostupnost propagačních stánků v prodejním prostoru 
paddocku 1/C je mail@sixdays-germany.com. 
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Je přísně zakázáno připevňovat bez písemného povolení pořadatele transparenty, 
balóny, tabule, vlajky (prapory) atd. v sekretariátě ISDE, v prostorech paddocků, na 
parkovištích, u zvláštních testů, na oficiální trati nebo na jiných (ostatních) místech 
závodu. 
 
 

7. TRAŤ 
 

7.1. Struktura 
 

Celková délka trati včetně speciálních zkoušek je cca 1.400 km.  
 

Den 1/2  Celková délka trati je cca 260 km, dvě kola každý den.  
3 časové kontroly se servisem na kolo (bez paddocku). 
3 zvláštní zkoušky na kolo. 

Den 3/4  Celková délka trati je cca 300 km, dvě kola každý den. 
3 časové kontroly na kolo (bez paddocku). 
4 zvláštní zkoušky na kolo. 

 
Den 5  Celková délka trati je cca 300 km, dvě kola. 

4 časové kontroly se servisem na kolo (včetně paddocku). 
4 zvláštní zkoušky na kolo. 

 
Den 6  Celková délka trati je cca 30 km.  

1 časová kontrola s předcílovou časovou kontrolou (pre-finish) u závěrečného 
motokrosu v Oelsnitz. 
 

7.2. Zvláštní zkoušky 
 

Poloha a tratě zvláštních zkoušek budou zveřejněny v úterý 18. září 2012 na oficiální 
vývěsce sekretariátu, stejně jako ve stanovené době na internetu na oficiální 
internetové stránce ISDE. 
 
7.3. Tréninkový prostor 
 

Jako tréninkový prostor je k dispozici motokrosová trať v Lugau. Motokrosová trať v Lugau je 
vzdálena od paddocku na Sachsenringu 8 km. 
 

Adresa: Motokrosová závodní trať, Zechenstrasse, 09385 Lugau 
Souřadnice mapy: 50°44’08.89“ N ; 12°43’56.48“ E 
 

Tréninkový areál je otevřený od středy 19. září 2012 do pátku 21. září 2012 od 09,00 do 
12,00 hodin a od 14,00 do 18,00 hodin. Mezi 12,00 a 14,00 hodin není trénink povolen! 
 

V sobotu 22. září 2012 je motokrosová trať k dispozici pro trénink od 09,00 hodin do 
12,00 hodin. 
 
 

8. PRAVIDLA SILNI ČNÍHO PROVOZU 
 

Všichni jezdci a účastníci soutěže musí dodržovat při používání veřejných 
s soukromých komunikací národní pravidla silničního provozu. 
Musí uposlechnout všechny pokyny od maršálů na trati a oficiálních činovníků. Prosím, 
respektujte, že je naléhavě nezbytné jezdit v Německu s rozsvícenými světlomety, také 
za denního světla – platí pouze pro motocykly. 
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Upozorňujeme speciálně na to, že motocykly všech doprovodů a diváků musí odpovídat 
národním nebo evropským ustanovením pro silniční provoz. Ježdění v paddocku nebo 
ve veřejné dopravě s neschválenými a s nepojištěnými vozidly (např. motokrosové 
motocykly, motocykly pro paddock, motocykly pro supermoto, motocykly pro volný čas, 
atd.) je co nejpřísněji zakázáno. 
Všechny motocykly jezdců, doprovodů a diváků, které nejsou pojištěné v Evropě, musí 
mít pro Německo platné pojištění zákonné odpovědnosti. 
Pro sout ěžní motocykly je možné získat od po řadatele pojišt ění zákonné 
odpov ědnosti. 
 

Místní policejní úřady budou provádět kontroly motocyklů ve veřejném silničním 
provozu. Nedodržování výše uvedených ustanovení muže mít za následek značnou 
peněžitou pokutu, stejně jako zastavení provozu a zabavení příslušných motocyklů. 
Postižení účastníci soutěže, kteří se proviní proti výše uvedeným ustanovením, mohou 
být potrestáni zákazem řízení motorových vozidel na dobu pobytu v Německu. 
Jízda na soutěžní trati je povolena pouze pro účastníky ISDE. Jakákoliv jízda mimo 
veřejné dopravní komunikace je trestné jednání (trestný čin) a může být potrestána 
příslušně podle zákonodárství. 
 
 

9. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ISDE 2012 
Zahajovací slavnost 87. ISDE se koná v sobotu 22 září 2012 v 17,00 – 18,30 hodin na 
okruhu Sachsenring. 
 

Týmy (jezdci a týmoví manažeři) jsou vyzváni, aby byli přítomni v 16,00 hodin. 
Pořadatel poskytne přesné informace k činnosti při zahajovacím ceremoniálu při prvním 
setkání vedoucích týmů a další informace v den ceremoniálu v 16,00 hodin. 
 

Zahajovací ceremoniál zahrnuje (obsahuje) na začátek programu slavnostní přehlídku 
týmů (podobná zahájení olympijských her nebo mistrovství světa v lehké atletice). 
Vlajka a nosič vlajky budou dány k dispozici pořadatelem. Aby se dal slavnosti důstojný 
rámec, prosíme státy, aby si s sebou na slavnostní zahájení přinesly další prapory, 
vlajky, vlaječky, atd. 
 

Organizační a časové změny jsou vyhrazeny. 
 
 

10. TISK 
 

10.1. Tiskové st ředisko  
 

Tiskové středisko se nachází na Sachsenringu v bezprostřední blízkosti paddocku 1/C. 
V tiskovém středisku se nachází pracovní prostory pro novináře (300 pracovních míst), 
akreditační kancelář, místnost pro fotografy, stejně jako místnost pro tiskové konference. 
Tiskové středisko bude otevřeno od úterý 18. září 2012 do neděle 30. září 2012. Otevírací 
hodiny jsou uvedeny v bodě „3.2 Časový harmonogram pro závodní týden“. 
 
10.2. Akreditace 
 

Žádosti o akreditaci je třeba podat přes internet www.fim-isde2012.com do pátku 31. 
srpna 2012.  
 

Další možnost kontaktu:  manažer závodu Dr. Lutz Oeser 
 

    tel.:     +49 (0)351 4433195 
           fax:     +49 (0)351 4433390 
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           mobil: +49 (0)160 36 44 555 
           e-Mail: lutz.oeser@sas.adac.de 
 
10.3. Telekomunikace 
 

Analogy, ADSL, ISDN a WI-FI jsou k dispozici a technici budou, pokud to bude nutné 
(potřebné), k dispozici během podniku. 
 
 

11. OICIÁLNÍ FOTOGRAF 
 

Oficiální fotograf ISDE 2012 bude během celého podniku prodávat fotografie. Denně je 
možné objednat ke koupi fotografie v tiskovém středisku nebo na internetu 
www.404shots.com, stejně jako e-mailem na isde@404shots.com. 
    CD s fotografiemi do 30 fotografií 120 € 
    5 vytisknutých fotografií   8x12“   80 € 
    kalendář s fotografiemi jezdců    20 € 
 

 
12. DVOUCESTNÉ RADIOVÉ VYSÍLÁNÍ 
Mobilní telefony, mobilní stanice GSM a stanice FRS jsou osvobozeny od radiových 
poplatků, pokud odpovídají národním předpisům. Používání všech ostatních druhů 
vysílacích zařízení se řídí spolkovou síťovou agenturou a potřebuje radiovou licenci. 
Spolková síťová agentura poskytne na žádost licenci pro používání speciálních 
frekvencí v obchodním (komerčním) vlnovém rozsahu UHF a VHF. 
 

Během podniku je používání amatérských radiových frekvencí zakázáno. 
 
 

13. PALIVO A PNEUMATIKY  
Všechna používaná paliva musí odpovídat doslovnému (plnému) znění článku 01.63 
technických řádů FIM pro endurové motocykly. Všechny použité pneumatiky 
motocyklů musí splňovat požadavky, které jsou uvedeny v článku 01.51. technických 
řádů FIM pro enduro. 
 
 

14. PŘÍJEZD A CELNÍ PŘEDPISY 
 

14.1. Všeobecn ě 
 

Osoby 
Pro pobyt v délce trvání do tří měsíců mohou občané následujících zemí EU přicestovat 
s občanským průkazem, případně (nebo) platným národním úředním osobním 
průkazem: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko Finsko, Francie, Řecko, Velká Británie, 
Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, 
Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Česká 
republika, Maďarsko a Kypr. 
 

S cestovním pasem, prošlým až pět let, mohou přicestovat státní příslušníci z: Belgie, 
Francie (datum vystavení 1.1.1983 a později), Lichtenštejnsko, Lucembursko, Monako, 
Nizozemsko, Rakousko, Portugalsko, Švýcarsko a Španělsko. 
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Platný úřední osobní průkaz stačí pro občany zemí: Lichtenštejnsko, Monako, Andorra, 
San Marino a Švýcarsko. 
 

Státní občané ze zemí, které nejsou členy EU, potřebují cestovní pas, který platí ještě 
minimálně 3 měsíce po ukončení doby pobytu: Argentina, Austrálie, Bolivie, Brazílie, 
Brunei, Chile, Kostarika, Ecuador, Salvador, Guatemala, Honduras, Hongkong, Island, 
Izrael, Japonsko, Kanada, Chorvatsko, Macao, Makedonie, Malajsie, Mexiko, Černá 
Hora, Nový Zéland, Nicaragua, Norsko, Panama, Paraguay, Srbsko, Singapur, Jižní 
Korea, Uruguay, USA, Vatikán a Venezuela. 
 

Státní příslušníci všech ostatních států potřebují ke vstupu do země cestovní pas a 
vízum. 
 

Státní občané Srbska, Makedonie a Černé Hory mohou přicestovat do Německa bez 
víza na dobu maximálně 90 dní. Osvobození od víza platí pouze pro držitele 
biometrických cestovních pasů. 
Vyjmuti z osvobození vízové povinnosti jsou držitelé srbských cestovních pasů, které 
byly vydány srbským koordinačním ředitelstvím (koordinační správou) - srbsky: 
Koordinaciona uprava).  
 

Státní občané Albánie a Bosny-Hercegoviny mohou přicestovat do Německa bez víza 
rovněž na dobu maximálně 90 dní. Osvobození od víza platí pouze pro držitele 
biometrických cestovních pasů. 
 

Děti a nezletilí do 16 let mohou být zapsány v cestovním pase jednoho z rodičů nebo 
mohou přicestovat s vlastním dětským cestovním průkazem. U mladistvých přes 10 let 
musí být průkazy opatřeny fotografií. Dětský průkaz se nadále uznává. 
 
Motorová vozidla 
Je třeba mít u sebe národní řidičský průkaz. Jestliže je řidičské oprávnění časově 
omezené, nebude po uplynutí doby platnosti více uznáno. 
Cestující z mimoevropských zemí by měli navíc vozit s sebou k národnímu také 
mezinárodní řidičský průkaz. 
Mezinárodní osvědčení o technickém průkaze (technický průkaz) nebo ověřený překlad 
národního schvalovacího dokumentu by měl být vždy nošen u sebe, když je národní 
dokument vozidla vystaven v jiném písmu než je latinka. 
Vozidla ze zemí EU nepotřebují další značku státní příslušnosti, pokud je státní 
příslušnost uvedena na tabulce registrační značky (evropská tabulka registrační 
značky). Vozidla ze všech ostatních zemí musí uvést na zadní straně vozidla značku 
státní příslušnosti vlastního státu. 
 

V Německu je pojištění zákonné odpovědnosti podle zákona předepsáno. Upouští se 
od  pojišťovacího průkazu u vozidel ze zemí EU, Islandu, Lichtenštejnska, Monaka, 
Norska, San Marina, Švýcarska a Vatikánu. Ostatní zahraniční řidiči motorového 
vozidla musí předložit při příjezdu mezinárodní zelenou pojišťovací kartu nebo uzavřít 
(sjednat) na státní hranici krátkodobé pojištění motorového vozidla ze zákonné 
odpovědnosti. Minimální doba pojištění je 29 dní. 
 

Pro vozidla s celním číslem je v každém případě doklad o pojištění nutný (nezbytný). 
Pro použití motorových vozidel třetími osobami platí: Pokud nebude v zahraničí 
schválené vozidlo do Německa dovezeno majitelem, měl by uživatel vozidla mít u sebe 
plnou moc od majitele vozidla. 
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Celní předpisy pro vozidla ze zemí, které nejsou členy EU: Dočasný bezcelní dovoz 
vozidel ze zemí, které nejsou členy EU, je možný bez formalit (náležitostí) na dobu do 6 
měsíců. 
 

 
Zboží dlouhodobé spot řeby (spot řební zboží) 
Při příjezdu ze zemí EU  nepodléhá pro osobní potřebu určené cestovní 
zavazadlo žádným omezením. 
Při příjezdu ze zemí, které nejsou členy EU zůstávají předměty osobní cestovní 
potřeby a ke sportovním účelům používané zboží nedotknutelné. K tomu patří 
mimo jiné fotoaparáty, videokamery, digitální kamery, přehrávače DVD/CD, 
rozhlasové přijímače, přenosné počítače, mobilní telefony, přehrávače MP3, 
hudební nástroje, kempinková a sportovní výbava. 
 
Zvláštní ustanovení  
Zákaz dovozu: 
Ruční ohňové zbraně, padací nože, exotická zvířata a narkotika podléhají zákazu 
dovozu.  
 

14.2. Služby p řepravy 
 

Firma NAVIS AG přebírá celosvětovou logistiku a proclení pro týmy ze zámoří do Hamburgu a 
z Hamburgu se stará o přepravu, stejně jako o naložení a vyložení až na stanoviště 
Sachsenring-paddock její spolupracující partner Spedition Gericke. Kromě toho provádí firma 
NAVIS AG poradenskou činnost k dovozu/proclení. 
 

NAVIS Schiffahrts- und Speditions-Aktiengesellschaft  
Billhorner Kanalstr. 69 
20539 Hamburg 

 

Petra Strickert,  
telefon: 040 78948-208 
e-Mail: pst@navis-ag.com  
Web: www.navis-ag.com 

 
 

15. REZERVACE UBYTOVÁNÍ A KEMPINGU 
 

Oficiální cestovní kancelář ISDE 2012 „Reisebüro Traumland“ organizuje rezervace 
ubytování. Následující kontakt: 
 

    Reisebüro Traumland 
    Wolfgang Prautzsch  
    Bahnhofstraße 13 
    D-09376 Oelsnitz / Erzgebirge 
    Deutschland 
    tel: +49 (0)37298 2435 
    fax: +49 (0)37298 16013 
    e-mail: post@rbtraumland.de 
    http://www.rbtraumland.de 
 
Cestovní kancelář „Reisebüro Traumland“ zřídí během ISDE 2012 servisní přepážku na 
Sachsenringu.  
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otevírací hodiny:  18.-28.9.2012 09:00 - 12:00 & 14:00 – 18:00 
   29.9.   09.00 – 12:00 
 
Bezprostředně na Sachsenringu bude zřízeno místo určené ke kempování. Přihlášky a 
dotazy: info@andreaundpartner.de  
 
Další nabídky míst pro táboření:   
 

- Stausee Oberwald    5 kilometrů od paddocku  
  www.stausee-oberwald.de 
 

- Stausee Rabenstein    19 kilometrů od paddocku  
  www.campingplatz–rabenstein.de  
 

- Waldcampingplatz Erzgebirgsblick  vzdálen 35 kilometrů od paddocku, v blízkosti 
denních etap 3 a 4 

  www.waldcamping-erzgebirge.de    
 

- Campingplatz Greifenbachstauweiher  vzdálen 34 kilometrů od paddocku, v blízkosti 
denních etap 1-4  

  www.greifenbachstauweiher.de    
 
Rovněž budou dána k dispozici místa pro obytné automobily pro účastníky v paddocku 
3/B. 
 
 
 
 

16. UŽITEČNÉ SKUTEČNOSTI A SLUŽBY 
 

16.1. Celistvé informace o zemi 
 

 Hlavní město Německa   Berlín  
 hlavní město země Sasko   Drážďany 
 úřední řeč     němčina 
 celková plocha    357092 km² 
 počet obyvatel     81.471.834 (červenec 2011) 
 měna      Auro / € , 1 Auro (EUR) = 100 centů 
 silniční provoz    vpravo 
 nejvyšší hladina domény   .de 
 telefonní předvolba země   0049 

časové pásmo Středoevropský čas (SEČ) je pro 
Německo platné časové pásmo = 
koordinovaný světový čas (angl. UTC) + 
1 hodina, středoevropský letní čas = 
koordinovaný světový čas (angl. UTC) + 
2 hodiny 
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16.2. Ustanovení pro dopravu 
 
Následující ustanovení platí v Německu: 
 
Nejvyšší povolené rychlosti v km/h         
 

   osobní automobil, motocykl,  souprava, obytný autom obil 
obytný automobil 

            (do 3,5t)     (od 3,5-7,5t)   
 

v obci      50      50   
 

mimo obec            100      80*   
 

dálnice            130+           80**/100***  
 

obytné automobily do 3,5t jsou postaveny na roveň osobních automobilů 
+ doporučená rychlost dopravního proudu 
** pro soupravu do 3,5t s povolením výjimky platí 100 km/h 
*** pro obytné automobily 
 

- hranice promile  leží u 0,5 
 

- Jezdí se vpravo. Na silnicích s více pruhy platí příkaz jízdy vpravo. Předjíždět vpravo 
je zakázáno. 
 

- Bezpečnostní pásy  musí být při jízdě přiloženy a zapnuty. 
 

- Použití mobilního telefonu nebo autotelefonu bez zařízení „handsfree“ je povoleno 
pouze při vypnutém motoru. Telefonování pomocí zařízení „handsfree“ je povoleno také 
během jízdy.  
 

- Motocykly musí jezdit se zapnutým tlumeným světlem. Pro spolujezdce je 
předepsaná ochranná přilba.  
 

Potrestání dopravních p řestupk ů: Policie může přímo na místě vybrat výstražné 
peníze až do výše 35 €. Výše se řídí podle takzvaného katalogu penále. 
U cizinců může policie zajistit zaplacení penále nebo peněžité pokuty kaucí. Při 
obzvlášť těžkém provinění bude vozidlo za určitých okolností zabaveno. 
Policie si může kdykoliv nechat předložit řidičský průkaz a doklady vozidla ke 
kontrole.Při určitých proviněních (např. opilost) může nařídit zabavení. 
 

16.3. Tankování 
 

Čerpací stanice na dálnicích a ve větších městech otevřeno po celých 24 hodin. 
Kreditní karty se na většině čerpacích stanic přijímají. 
 

 druh    oktan    ceny (stav k:28.02.2012) 
 nafta        1,559 € / litr 
 bezolovnatý super  95    1,699 € / litr 
 super E 10   95 (podíl až 10% etanolu)  1,669 € / litr 
 bezolovnatý super plus 98    1,859 € / litr 
 

Kolísání cen jsou realistika v hodnotě +/- 5 centů.  
 

Čerpací stanice v oblasti: 
 

 čerpací stanice HEM Goldbachstraße 21, 09353 Oberlungwitz 
 

čerpací stanice  Shell Hinrich-Wichern-Straße 31, 09337 Hohenstein-
Ernstthal 
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     pracovní dny: 05:00 – 22.00 hodin 
     So./Ne.: 07.00 – 22.00 hodin 
 

 čerpací stanice TOTAL Dresdner Straße 106, 09337 Hohenstein-Ernstthal 
 

 čerpací stanice SPRINT Hofer Straße 76, 09353 Oberlungwitz 
 

 čerpací stanice ARAL  Leipziger Straße 257, 09114 Chemnitz 
 

 čerpací stanice ARAL  Leipziger Straße 206, 09114 Chemnitz 
 

 čerpací stanice STAR Leipziger Straße 124, 09114 Chemnitz 
 

 čerpací stanice ESSO An der Wiesenmühle 2, 09224 Grüna 
 

 čerpací stanice Shell   Zeppelinstraße 2, 09212 Limbach-Oberfrohna 
 

 čerpací stanice Shell   Straße des Friedens 4, 09212 Limbach-Oberfrohna 
 

 čerpací stanice ARAL  Hohensteiner Straße 70, 09212 Limbach-Oberfrohna 
 

16.4. Telefonování 
 

nouzové volání EU (pevná a mobilní sí ť)  112 
policejní nouzové volání     110 
záchranná služby p ři nehod ě    112 
silni ční služba ADAC pevná sí ť   0180 2 22 22 22 
    mobilní sí ť   22 22 22 
 

v pevné síti 
z Německa do zahrani čí: předvolba země + předvolba místa, podle země s 

nulou nebo bez nuly + číslo účastníka 
ze zahrani čí do Německa :    předvolba země + předvolba místa bez nuly +  

číslo účastníka 
 

předvolby m ěst:          Berlin  030 
           Hamburg 040 
          Mnichov 089 
         Lipsko 0341 
         Drážďany 0351 
 
předvolba m ěst oblasti:   Chemnitz   0371 
             Zwickau   0375 
             Hohenstein-Ernstthal 03723 
 
 
16.5. Platidla a banky 
 

měnová jednotka:  1 Euro (EUR) = 100 centů 
 

Dovoz a vývoz zahraniční měny je neomezeně povolený. Peněžní částky od 10.000 € 
na osobu nebo ekvivalent v cizích měnách musí být při vývozu z EU, případně při 
dovozu do EU bez vyzvání ohlášeny. 
Otevírací doby bank mohou od banky k bance lehce kolísat, většina bank jsou ale ve 
všedních (v pracovních) dnech otevřeny od 08,30 do 16,00 hodin. Hlavní střediska mají 
obvykle podobné otevírací doby, jsou ale častokrát otevřeny také v sobotu. V malých 
městech a ve venkovských oblastech je mnoho bank během polední doby zavřeno. 
Většina bank má ale automatické terminály, u kterých je možné vybrat peníze po celých 
24 hodin. 
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Hotely, půjčovny automobilů, čerpací stanice a větší obchody přijímají platební karty . 
 
peněžní ústavy v blízkosti: 
 

Deutsche Bank Immanuel-Kant-Straße 7a  Po, St, Pa 09.00-13.00 / 14:00–16.00 
   09337 Hohenstein-Ernstthal Ut, ČT  09.00-13.00 / 14:00–18.00 
 

Dresdner Bank Dresdner Straße 2   Po, Ut, Čt 08.30-12.30 / 13.30–18.00 
   09337 Hohenstein-Ernstthal St  08.30-12.30 
        Pa  08.30-12.30 / 13.30–15.00 
 

Volks- und Raiffeisenbank Glauchau   Po  08.00-12.30 / 14.00-16.00 
   Schulstraße 32   Ut, Čt  08.00-12.30 / 14.00-18.00 
   09337 Hohenstein-Ernstthal St  08.30-12.30 
        Pa  08.00-14.00 
 

Sparkasse   Dr.-Wilhelm-Külz-Platz 5  Po, Ut, Čt 08.30-12.30 / 14.00-18.00 
   09337 Hohenstein-Ernstthal St, Pa  08.30-12.30 
 

Sparkasse   Dresdner Straße 153  Po, Ut, Čt 08.30-12.30 / 14.00-18.00 
   09337 Hohenstein-Ernstthal St, Pa  08.30-12.30 
 

Sparkasse   Jahnweg 4    Ut, Čt  09.00-12.30 / 14.00-18.00 
   09337 Hohenstein-Ernstthal Po, St, Pa 09.00-12.30 
 
16.6. Lékárny 
 

lékárny v blízkosti:  lékárna „U jelena -Am Hirsch“ tel. 03723-480 97 
    Hofer Straße 15 
    09353 Oberlungwitz 
 

lékárna „U Sachsenringu“  tel. 03723-42 182 
    Fr.-Engels-Str. 55 
    09337 Hohenstein-Ernstthal 
 

    lékárna u Kauflandu  tel. 03723-680 332 
    Heinrich-Heine-Straße 1a 
    09337 Hohenstein-Ernstthal 
 

    městská lékárna   tel. 03723-45507 
    Weinkellerstraße 28   
    09337 Hohensteiner-Ernstthal 
 

    lékárna Engel    tel. 03723-42157 
    Herrmannstr. 69 
    09337 Hohensteiner-Ernstthal 
    lékárna Humanitas    tel. 03723-62 77 63 
    Immanuel-Kant-Str. 30 
    09337 Hohenstein-Ernstthal 
 
16.7. Velké samoobsluhy a nákupní st řediska 
 

Oblast kolem Sachsenringu nabízí velké množství nákupních možností. Velké samoobsluhy 
jsou zpravidla (obyčejně) otevřeny od pondělí do pátku od 08,00 do 20,00 hodin a v sobotu od 
08,00 do 18,00 hodin. 
 

Velké samoobsluhy v blízkosti: 
 

Kaufland   Heinrich-Heine-Straße 1  Po-So 07.00 – 22.00 hodin 
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09337 Hohenstein-Ernstthal  
 

Aldi    Dresdner Straße 151  Po-Pa 08.00–20.00 hodin 
09337 Hohenstein-Ernstthal Sa   08.00-16.00 hodin 
 

Aldi    Im Gewerbegebiet 10  Po-Pa 08.00–20.00 hodin 
09355 Gersdorf   So   08.00-16.00 hodin 

 

diska    Conrad-Clauß-Straße 11  Po-Pa 08.00-19.00 hodin 
09337 Hohenstein-Ernstthal So    08.00-18.00 hodin 

 

EDEKA  Schubertstraße 27   Po-Pa 07.00–20.00 hodin 
09337 Hohenstein-Ernstthal So    07.00-18.00 hodin 

 

Lidl    Dresdner Straße 122  Po-So 08.00-20.00 hodin 
09337 Hohenstein-Ernstthal 

 

Norma  Dr.-Charlotte-Krenzer-Straße 1 Po   08.00-20.00 hodin 
09337 Hohenstein-Ernstthal Ut   08.00-19.00 hodin 
     St-So   08.00-20.00 hodin 

 

nah & gut   Hüttengrundstraße 18  Po–Pa  08.00-19.00 hodin 
09337 Hohenstein-Ernstthal So      07.00-16.00 hodin 

 
Nákupní st řediska v blízkosti: 
 

Největší saské nákupní středisko s velkými samoobsluhami a více než 75 odbornými 
obchody: 
 

Chemnitz Center   Ringstraße 17  Po – So 10.00 – 20.00 hodin 
    09247 Chemnitz  (ojedinělé obchody mají otevřeno déle) 

    Tel. 03722 – 50 46 0 
    www.chemnitz-center.de 
 

S více než 60 obchody je Neefepark Chemnitz moderní nákupní středisko… 
 

Neefepark Chemnitz Im Neefepark 3  Po – Pa   09.30-20.00 hodin 
    09116 Chemnitz  (ojedinělé obchody otevírají již v 09.00 hodin) 

    Tel. 0371-81 53 50  So        09.00 – 20.00 hodin 
    www.neefepark.de   
 

    toom Baumarkt  Po – So    08.00 – 22.00 hodin 
 
 

 
 
 
 
 
Přejeme všem našim host ům v Německu a ve svobodném stát ě Sasko srde čné 
přivítání a úsp ěšný pobyt.  
 

Pokud byste m ěli další otázky, které v tomto pr ůvodci závodem ješt ě nejsou 
zodpov ězeny, tak nám to dejte v ědět.  
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17. MAPY 
 

17.1. Infrastruktura Sachsenringu 
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17.2. Plán tratí 
 


