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20. kongres FIME
Wolfgang Srb je novým prezidentom FIM Európa
V dňoch 4.-6.7.2014 sa v krakowskom hoteli Sheraton konal dvadsiaty kongres FIM Európa (bývalý
UEM). V rámci programu sa uskutočnilo i generálne zhromaždenie FIME na ktorom prebehla i voľba
nového prezidenta. Kandidátmi na túto vedúcu funkciu kontinentálnej motocyklovej únie, ktorá
združuje 47 federácií boli Wolfgang Glas z Nemecka a Wolfgang Srb z Rakúska. V tajnom hlasovaní
bol za nového prezidenta FIME zvolený Wolfgang Srb, ktorý bol doteraz predsedom motokrosovej
komisie FIM.
V rámci GZ boli o.i. zvolení i noví viceprezidenti FIME: Nina Birjukova (LaMSF - Lotyšsko), Jean-Marc
Desnues (FFM - Francúzsko), Martin De Graaff (KNMV - Holandsko), Juhani Halme (SML - Fínsko),
Silvio Manicardi (FMI - Taliansko), Michal Sikora (PZM - Poľsko), Jan Šťoviček (ACCR - Česká
republika), Michel Turk (MUL - Luxemburg).
Wolfgang Srb svoju kariéru odštartoval začiatkom osemdesiatych rokov ako športový komisár
rakúskej federácie. Podľa slov novozvoleného prezidenta „je FIM Európa nielen najväčšou
kontinentálnou úniou FIMu pokiaľ ide o pridružené federácie ale aj z hľadiska počtu jazdcov, licencií,
usporiadateľov a počtu podujatí.“ Taktiež poukázal na potrebu väčšej finančnej podpory zo strany
FIM pre európske projekty. Jeho cieľom vo výkone funkcie prezidenta FIME je rozvoj motocyklového
športu vo všetkých disciplínach v úzkej spolupráci s FIM, členskými federáciami a promotérmi a to
hlavne s ohľadom na mladých jazdcov. Poukázal na potrebu zvýšenia počtu tréningových kempov pre
jazdcov, rovnako ako zvýšenie počtu národných trénerov a inštruktorov v jednotlivých disciplínach.
Ďalšou dôležitou oblasťou jeho záujmu je mototurizmus. „Musíme sa stať atraktívnejšími pre
všetkých mototuristov. Je potrebná užšia spolupráca s FIM a s kontinentálnymi úniami v oblasti
rozvoja služieb pre mototuristov. Je potrebné načúvať ich potrebám a snažiť sa o ich napĺňanie.“
V závere svojho vystúpenia Wolfgang Srb povedal: „Budem reprezentovať potreby všetkých 47-ich
členských krajín FIME. Nie som tu preto, aby som si splnil svoje osobné záujmy, ale budem plniť
potreby všetkých Európskych federácii“.
Pevne veríme, že slová nového prezidenta FIM Európa budú naplnené a že i s jeho prispením nastane obdobie rozvoja motocyklového športu v Európe.
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