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„ ISDE 2015 SLOVENSKO, KOŠICE – úspešná prezentácia v Argentíne“
V týchto dňoch sa vrátila výprava ISDE 2015, reprezentovaná Slovenskou motocyklovo federáciou
a organizátormi budúcoročného Medzinárodnej motocyklovej šesťdňovej súťaže ISDE 2015 sa vrátila so
svojej misie v Argentíne, kde jej členovia prezentovali pripravenosť a potenciál tejto športovej udalosti,
ktorá sa uskutoční na Slovensku po piaty krát, tento krát v Košiciach v dňoch 7. do 12 septembra 2015.
Argentína preto, lebo práve v tejto krajine, v lokalite mesta San Juan, sa konala tohoročná Šesťdňová a je
pravidlom, že nasledujúci organizátor svoje pozvanie tlmočí celému svetu práve na tomto fóre.
Veľkou výhodou Slovenska a Košíc, ktorá sa pri prezentácii a rozhovoroch v San Juane jasne potvrdila, sú
výborné odozvy na organizovanie šesťdňovej na Slovensku v minulosti. Celkovo štyri krát bola hostiteľským
mestom Považská Bystrica, teraz to bude premiérovo mesto Košice.
Keďže enduro šport, rozšírený síce po celom svete, je najsilnejší práve v Európe, dá sa očakávať, že záujem
o štart v Košiciach prekoná účasť v Argentíne a bude z kapacitných dôvodov snáď i regulovaný.
Organizátor ISDE 2015 i pri tvorbe loga podujatia vychádzal z filozofie, že tohtoročná šesťdňová bola
piesková ( žltá) u a tá budúcoročná bude v prostredí hôr a lúk, t.j. bude to zelená šesťdňová a preto je i logo
ladené do zelena.
Do historického klubu Sirio Libenés, v centre San Juanu, si prišli prezentáciu ISDE 2015 Slovensko - Košíce
pozrieť zástupcovia všetkých prítomných národných motocyklových federácií a zástupcovia medzinárodnej
motocyklovej federácie FIM. Odozva na jednotlivé jej časti, vrátane už aktívnej webovej stránky
www.fim-isde2015.com , bola veľmi spontánna a pozitívna .
Ako prvá veľmi jasne reagovala francúzska reprezentácia, ktorá je v posledných rokoch jednoznačne
najúspešnejšia z pohľadu víťazstiev a svoje postavenie obhájila i v San Juane. Ešte počas pobytu slovenskej
výpravy v Argentíne Francúzi začali prakticky riešiť svoju cestu a ubytovanie v Košiciach.
Obdobne sa situáciu vyvíja aj pokiaľ ide o Austráliu, USA, Kanadu, Nemecko či ďalších významných hráčov
enduro športu. Celkovo možno v roku 2015 očakávať v Košiciach zastúpenie takmer 40 krajín.
Význam podujatia pre Slovensko podčiarkla i veľmi aktívna súčinnosť Ministerstva zahraničných vecí
a veľvyslanectva Slovenskej republiky v Buenos Aires, ktoré organizačne i obsahovo prezentáciu Košíc veľmi
efektívne podporili.
Pred odletom do Argentíny členovia výpravy absolvovali v Bratislave tlačový briefing SMF, z ktorého boli
odvysielané reportáže i v RTVS a televízii Markíza.
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