Medzinárodná šesťdňová motocyklová súťaž mieri do Košíc
Tlačová správa, Košice, 22. máj 2015
Základné fakty
Jubilejný 90. ročník motocyklovej olympiády, prvý krát v roku 1913
Premiérovo v Košiciach, piaty krát na Slovensku
Vyše 500 jazdcov z 32 krajín a 1000 členný podporný tím
Števo Svitko ako líder Slovakia Trophy Team-u (World Trophy)
Slovenská juniorská i ženská reprezentácia (Junior Trophy, Women Trophy)
Tituly obhajujú Francúzsko, Austrália a USA
Otvárací ceremoniál v sobotu 5.9. v centre Košíc
Štart a Cieľ etáp každý deň pred OC Átrium Optima
Paddock pred halou Cassosport
Trate v lesoch v okolí Košíc (Jahodná, Kojšov, Medzev, Gelnica...)
Záverečný motokros v sobotu 12.9. v Kechneci (20 km od Košíc) – lístky už v predaji
www.ticketportal.sk
Význam podujatia
Motocyklová olympiáda, či majstrovstvá sveta enduro tímov. To sú prívlastky, ktoré sú s touto
súťažou spájané už temer od jej vzniku v roku 1913. I v našich zemepisných šírkach má táto
súťaž svoju váhu a tradíciu, keďže v minulosti až 15 krát v hlavnej kategórii – World Trophy
triumfovalo Česko-Slovensko.
International Six Days of Enduro (ISDE), čo je oficiálny názov podujatia, je nesporne jedným
z vrcholov slovenskej športovej scény pre rok 2015. Porovnanie znesie snáď iba so Zimnou
svetovou univerziádou, ktorá sa konala vo februári vo Vysokých Tatrách.
Prípravy trvajú už 15 mesiacov
V úvode septembra prevezmú Košice pomyselnú štafetu po Považskej Bystrici, kde sa
v minulosti Šesťdňová konala už štyri krát ( naposledy 2005 ) a zhostia sa tak role
organizátora tohto motoristického sviatku. Prípravy na podujatie sú v plnom prúde už vyše 15
mesiacov a s blížiacim sa dátumom naberajú každým dňom na obrátkach.
Veľkou výhodou Košíc sú výborné odozvy na organizovanie tejto súťaže na Slovensku
v minulosti.
Doterajšie práce boli venované najmä výberu tratí a ich zosúladeniu s legislatívou v oblasti
životného prostredia. V nemalej miere bolo toto obdobie venované i otázkam marketingu
a najmä tvorbe technicko – organizačných manuálov.

Medzníkom v príprave bola cesta tímu organizátorov do Argentíny, kde sa v novembri 2014
konal 89. ročník ISDE. Táto aktivita sa zúročila v následnej komunikácii s národnými
federáciami a rýchlom naplnení limitného počtu štartujúcich.
Slovensko má opäť Trophy team
Keďže enduro šport, rozšírený síce po celom svete, je najsilnejší práve v Európe, z kapacitných
dôvodov musel byť záujem o štart v tomto ročníku regulovaný na maximálny možný počet 540
jazdcov. Kompletný zoznam predbežných prihlášok nájdete v prílohe tlačovej správy.
Slovenská reprezentácia sa po rokoch odmlky, keď nemala vlastné zastúpenie na tomto
podujatí , predstaví na domácej pôde v plnej zostave . Seniorský Trophy Team povedie Štefan
Svitko, po prvý krát uvidíme aj náš ženský tím (Women Trophy) a nebudú chýbať ani juniori
(Junior Trophy).
Predbežné nominácie
World Trophy Team: Štefan Svitko, Miroslav Ševela, Jaroslav Štrbek, Marek Haviar, Marek
Giertl, Róbert Kapajčík, Zlatko Novosad
Women Trophy Team: Zuzana Gahérová, Katarína Juríčková, Karin Hostinská
Junior Trophy Team: nominácia bude určená po ME v Chorvátsku (30.-31.5.)
Súčasťou tlačovej konferencie je i predstavenie dresu slovenského Trophy tímu a oficiálny foto
termín so Štefanom Svitkom v lokalite Zlatník- Ružín pre prípravu základných vizuálov ISDE.
V súťaži o World Trophy budú na Slovensku titul obhajovať Francúzi, ktorým sa podarilo
v posledných siedmych ročníkoch až šesťkrát zvíťaziť. Medzi ženami budú medzi favoritky
patriť obhajkyne z Austrálie, posledný juniorský primát z Argentíny patrí tímu USA.

PROGRAM ISDE 2015

Od 1. 9.

Otvorenie Paddocku
Parkovisko pred halou Cassosport

Od 1. 9.

Otvorenie Sekretariátu podujatia
Hotel Košice

Od 3. 9.

Otvorenie Press centra
Hotel Košice

3. – 5. 9.

Registrácia tímov a technická kontrola

5. 9. (sobota)

Otvárací ceremoniál
Kulturpark / Hlavná ulica / Immaculata

7. 9. (pondelok)

Prvý súťažný deň ISDE
(Baška, Opátka, Vyšný Medzev, Kojšov, Košická Belá)

8.9.- 11.9.

2. – 5. súťažný deň ISDE
(Baška, Opátka, Vyšný Medzev, Kojšov, Košická Belá,
Jahodná, Gelnica .....)

12. 9. (sobota)

Posledný súťažný deň ISDE (Final Motocross)
motokrosový areál v Kechneci

12. 9. (sobota)

Záverečný ceremoniál a odovzdávanie ocenení
Spoločenský pavilón Košice

