
на кръгове на нашата надпревара и да 
помагат със съвети на момчетата, това 
би амбицирало много от тях за по-сериоз-
но отдаване на този нелек спорт. Но да 
се върнем към Гърция. Ендуро-тестовете 
се провеждаха на място, което се оказа 
оф-роуд полигон за автомобили 4х4 – при 
него имаше от всичко по малко – преми-
наване през река, кал, пясък, наклони и 
множество завои. Истински спектакъл 
ни устроиха най-добрите от отбора на 
КТМ, които не пестиха триковете си за 
радост на публиката. Миналогодишният 
шампион - мъникът Стефан Мериман, 
обаче не си пада толкова по шоуто и ни 
учуди с бързата, технична и дори “скучно 
подредена” езда, без излишно разпиляване 
за скокове пред фотоапаратите и подоб-
ни. Но Иван Сервантес правеше шоу и за 
него и въпреки това успяваше да даде най-
добро време на повечето тестове. Много 
приятно впечатление ни направи младият 
Бартош Облуцки и единодушно всички му 
предричаме голямо бъдеще в ендурото. 
Като го гледаш отстрани такъв слабичък 
с бебешко личице, което май още не поз-
нава бръснача, направо се чудиш откъде 
в него толкова издръжливост, за да се 
справя брилянтно на всеки кръг от шам-
пионата, а през останалото време и на 
тежки надпревари като “Ерзберг родео” и 
ISDE. Той стана и безспорният фаворит 
на Жоро Хаджиев, докато Митко Митков 
най-накрая “откри за себе си” моя любимец 
Сервантес и залага големи надежди на 
шампиона при младежите Гереро, който 
вече премина към клас Е2.

Новият герой на Испания е брилянтният 
Иван Сервантес, който безапелационно 

грабна световната титла в клас Е1 още 
в първия ден в Серес. За да изрази радост-
та си, той финишира с ефектен скок, на 
който биха завидяли и доказаните звезди 
от фрийстайла. Еуфорията, обхванала 
екипа на КТМ, бързо зарази и цялата 
публика, която нетърпеливо се втурна 
към новия световен шампион в клас Е1. 
Веднага след финала радостният испанец 
сподели: “Днешният ден беше фантасти-
чен! При първата обиколка бях малко нер-
вен, защото знаех, че ще платя скъпо, ако 
направя някоя малка или глупава грешка. 
Бартош караше много бързо и от нашия 
екип ме предупредиха да не се притес-
нявам, ако финиширам втори, но когато 
видях Марк Жермен да се бори за петото 
място, разбрах, че трябва непременно да 
бъда първи, което ми гарантира и титла-
та днес. 

Много съм щастлив, но не само заради 
себе си, а и заради целия отбор и испан-
ските ми фенове. Отборът ми помогна 
изключително много за спечелването на 
тазгодишната титла чрез силната моти-
вация да тренирам с мотора, независимо 
от метереологичните условия. Преди, 
когато валеше например, аз спях. Но сега 
Фабио Фариоли ме накара да осъзная, че 
за да станеш шампион, трябва да бъдеш 
последователен и да си в състояние да 
печелиш при всякакви условия, затова през 
изминалата зима правех всичко, което 
той изискваше от мен. През целия сезон 
следвах програмата си и това ме направи 
днес световен шампион!”

При другите класове борбата беше 
направо свирепа. С опустошителното си 
представяне Стефан Мериман победи, но 
точките, които конкурентът му Самули 

enduro

58 ноември ‘05 59ноември ‘05

Близостта на гръцкото градче Серес 
(30 км от границата) ни позволи най-нак-
рая да станем живи свидетели на кръг 
от Световния ендуро шампионат, който 
следим за вас тази година. С нетърпение 
очаквахме този предпоследен кръг и възбу-
дено тръпнехме да видим световните асове 
в действие, както и да почерпим преки 
впечатления от организацията на състе-
зание от такъв ранг. Все пак намеренията 
ни за издигането на българския шампионат 
до едно прилично ниво са сериозни, което 
ще си проличи най-вече през следващата 
година. Така нашата стройна групичка, със-
тояща се от ентусиасти от София, Стара 
Загора и Харманли, потегли към Серес, 
придружена и от два мотоциклета, за да се 
вижда все пак, че и ние го разбираме енду-
рото. 

В събота стартът бе даден точно в 
9 часа с екстрийм-тест, състоящ се от 
изкуствени препятствия като участък с 

камъни, последван от такъв с гуми, няколко 
възвишения и спускания, както и полегнали 
дървета с различна височина. Именно на 
този тест може да се наблюдава техни-
ката на състезателите – водещите ги 
преминават с такава лекота, че ти идва да 
въздишаш тихо от завист, а някои от “редо-
вите” се запъват достатъчно, за да ти 
оправят самочувствието... Когато видиш 
най-добрите на живо, представата ти за 
техните умения става реална, а най-хубаво-
то е, че те самите са страшно достъпни. 
Имам предвид, че спокойно можеш да ги 
спреш, да си поговориш с тях, да се снимаш 
или просто да вземеш автограф.

Състезателната програма за всички 
кръгове от шампионата е еднаква и се 
състои, както вече знаете, от екстрийм-
тест, крос-тест, ендуро-тест, а остана-
лото е навигация, която служи за връзка 
между отделните тестове. Всичко това 
се преминава по три пъти. Времето за 

преминаване е строго установено, като 
възможният реверанс е само една минута. 
Специално в Гърция състезателите караха 
по 200 км на ден (втория ден програмата е 
абсолютно същата, т.е. за двата дни им се 
събират 400 км). За сравнение ще ви кажа, 
че българските ендуристи от клуб “Луда 
работа” се пробваха по тяхното трасе и 
дори 60 км от него ги озориха до максимум, 
а определено не им липсва подготовка... 
Няма спор, че световните майстори могат 
да ти напълнят душата с уменията и изд-
ръжливостта, които демонстрират. Но, 
за жалост, можеш да загубиш бързо-бързо 
изграденото си лично самочувствие или да 
се амбицираш за усъвършенстване. Да не 
забравяме, все пак, че те са професионалис-
ти, а у нас ендурото се практикува предим-
но като хоби, така че не може да очакваме 
сходни изпълнения по трасето. Има обаче 
светла перспектива и пред българското 
ендуро – ако планът ни за привличане на 
светила като Джовани Сала да гостуват 

София Семчева

снимки Жоро Хаджиев, Д. Аграти за KTM, Yamaha



Аро взе, го доближиха максимално до све-
товната титла. 

Междувременно при младежите непре-
тенциозният Джейк Степълтън постигна 
зрелищна победа с 1 секунда на последния 
специален тест за деня. 

При Enduro 3 и двамата съотборници 
Дейвид Найт и Марко Таркала имаха пробле-
ми с моторите след прекосяването на река-
та в ендуро-теста, но това не им попречи 
да финишират с време, гарантиращо им 
традицонните вече първо и второ място. 
Найт сподели: “Днес карах много съсре-
доточено и внимателно, защото си давах 
сметка, че една глупава грешка може да 
разбие надеждите ми за титлата. Смятам 
да се представя така и утре и ако всичко е 
ОК, после може да се отпусна.” На третото 
място кацна Себастиан Гийом (F-Gas Gas). 

Вторият ден 
донесе титлите на Аро и Найт!

През втория ден програмата на състе-
занието беше абсолютно същата и ние, 
честно казано, очаквахме, че ще наблю-

даваме по-уморени и отпуснати състе-
затели. Разбира се, имаше и такива, но 
най-добрите доказаха защо именно са най-
добри. Големите състезателите оправдаха 
думата “ендуро” и не пестяха от силите 
си по трасето. След състезанието ново-
коронясаният шампион в клас Е2 Самули 
Аро коментира: “Този шампионат беше 
най-трудният от всички досега. Не винаги 
бях най-бързият, но накрая бях най-добри-
ят и последователността ми се отплати 
повече от всякога досега. Мериман, Плане 
и Похиямо бяха много бързи тази година, но 
за съжаление и тримата претърпяха лоши 
инциденти. Аз сащо пострадах, но имах 
късмет да се измъкна без сериозни последс-
твия, така че титлата не можа и този път 
да ми се изплъзне.” 

Съотборникът му Найт беше видимо 
развълнуван на финала, особено след като 
от КТМ го поразхладиха с кофа студена 
вода за победата: “Най-накрая го направих! 
Загубих доста време, финиширайки втори, 
но този път вече успях. По-рано днес бях 
наистина изнервен, но вече съм доволен, 

че всичко свърши и ще мога да си почина в 
Италия идния уикенд.”

Победителите за самия ден бяха: 
Сервантес E1, Мериман E2 и Найт E3. При 
младежите Джейк Степълтън се отчете с 
втора победа и със сигурност ще запомни 
за цял живот успешното си представяне в 
Серес.

Алесандро Беломети (I-KTM) успя този 
ден да надвие Облуцки и застана до 
Сервантес на второто стъпало. 

Постоянното участие в кръговете от 
шампионата донесе титлата на Аро, въп-
реки че Мериман отново победи. На трето-
то място застана Алесандро Ботури. 

Изненадата в клас Е3 е третото място 
за Хавиер Галиндо (КТМ), който показа какво 
значи да си победител в Rookie Challenge. 
“Да завърша трети след Найт и Таркала е 
равностойно на победа за мен. Неописуемо 
съм  доволен от днешното си представяне.” 
– сподели испанецът, който от следващия 
сезон ще получи голяма подкрепа от КТМ 
– Испания и нищо чудно да го виждаме все 
по-често по подиумите през 2006 г. 
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Последният кръг на шампионата, при които се разпределиха второто и третото 
място, се проведе в Бергаме, Италия и победите на домакините зарадваха многоб-
ройната публика в събота. Първи в тази посока се отчете Алесандро Беломети, 
който записа първата си победа на WEC в клас Е1, последван от местното момче 
Паоло Бернади (Honda) в младежкия клас. В другите класове Дейвид Найт разби кон-
куренцията, давайки най-бързо време, а при Е3 Мериман също продължи да доминира. 

При Е1 възторгът на Беломети на финала бе неописуем. Интересното е, че за 
това състезание от отбора Farioli Factory KTM го прехвърлиха на четиритактов 
250, докато съотборникът му и вече световен шампион Сервантес владееше 125-
кубиковия двутактов мотор на Беломети. “За мен четиритактовият беше по-добър, 
особено на ендуро-теста днес, който беше доста труден. Направо не мога да 
повярвам, че ми се удаде да спечеля тук, в Италия, при това съвсем близо до родния 
ми град Сарника.” Марк Жермен (F-Yamaha) финишира само 20 сек след италианеца, а 
на третото място застана “вечният първи през 2005” Сервантес. 

Без особена изненада Мериман отново победи с 43 сек Аро, а на третото място 
се класира Алесандро Ботури в клас Е2. 

При E3 отново доминираше Дейвид Найт, а съотборникът му Таркала имаше проб-
леми, след като загуби стартера на своя КТМ по средата на последната обиколка и 
остана четвърти вместо втори. 

Тази ситуация обаче рязко се промени, след като след състезанието и двамата 
от КТМ бяха наказани за неспазване на точното време при последната контрола. 
Те се оправдаха, че са били възпрепятствани от паркиралите ванове, но наказател-
ното време, което “отнесоха”, напълно размести класирането. Така на почетната 
стълбичка през първия ден застанаха Себастиян Жийом (F-Gas Gas), Мика Ахола 
(SF-Husqvarna) и Алезио Паоли (I-TM). Въпреки възникналия спор, мениджърът на КТМ 
и 7-кратен световен шампион Кари Тианен, който също караше в Шипарио “само за 
кеф, защото трасето в Бергамаше винаги е много приятно”, успя отново да докаже 
своя талант, заемайки 8-мо място в клас Е3. 

Вторият ден отново предложи три обиколки на трудното трасе, всяка от тях 
с по 4 специални теста, и отлична предпоставка за силно противоборство между 
състезателите. 

Италианецът Симоне Албергони (I-Honda) постигна първата си победа за 2005 
година в Е1, но с мотора си за 2006 г., докато Дейвид Найт, преодолял разочарова-
нието си от наказанието предния ден, просто караше към поредната си победа. 
Самули Аро завърши успешната си година по единствения начин, който си знае – с 

победа. 
След финала Найт и Таркала отправиха своя случай 

за разглеждане във FIM, след като в последствие 
съдиите се съгласиха, че наистина часовата контро-
ла е била възпрепятствана от странични фактори. 

Голямата новина от Италия (която е все още 
непотвърдена официално) е, че след брилянтното си 
представяне за Yamaha Мериман в момента е съвсем 
близо до подписване на договор с Нusqvarna за сезон 
2006. Всички бяхме по-склонни да очакваме негово 
евентуално прехвърляне към “оранжевите”, но все 
още нищо не се знае. Скоро очакваме официалното му 
изявление по темата, за което своевременно ще ви 
информираме.

И така, шампионатът завърши, но за да задоволим 
любопитството ви до старта на следващия, ще про-
дължим да ви предлагаме интересни факти, свързани 
със състезателите, отборите и бъдещите кръгове! 
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