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 EMSEKO BIKERALLY TRNAVA 
 

Round 3 RPM Stav Wood Bike Series 2016 
ve sjezdu horských kol 

 

 

 

PROPOZICE ZÁVODU 
Datum: pátek 8. července - sobota 9. července 2016 

Pořadatel:  SPEEDBIKE TEAM Fryšták   

Spolupořadatel:  WBS 

Ředitel závodu: Nášel Josef 

Vedení WBS a komisaři: viz Pravidla WBS 

Kontakt na pořadatele: Nášel Josef 602772298 

Pravidla bikerally: dle Pravidel WBS (www.bikegeneration.cz) a těchto propozic 

Stavitelé tratí: Bikerally - jezdci SBT Fryšták,  

Dual – Miloš Dosedla, jezdci SBT Fryšták    

Časomíra: ing. Linhart Petr (Pluto) 

Místo konání: SKI Areál Trnava u Zlína, příjezd značen od Slušovic a Kašavy, 

www.rstrnava.cz 

Registrace do seriálu: nejpozději den před závodem, ve výjimečných případech i v den závodu 

Registrace do závodu: on-line na www.bikegeneration.cz do středy 6. 7. 2016, 22.00 hod. 
 na místě sobota 9. 7. 2016, 08.00 – 10.00 hod. (zvýšené startovné)  

 
Časový harmonogram: 

Pátek 8. 7. 2016    14.00 – 18.30 hod. Shakedown  
 (neoficiální nepovinný trénink, probíhá na definitivně vypáskované 
 trati, je volný, neměřený, bez pořadatelského i zdravotního zajištění) 
  
Sobota 9. 7. 2016 8.00 – 10.00 hod. registrace do závodu 
 8.00 -  10.30 hod. povinný trénink se zdravotním a pořadatelským 
 zabezpečením, neměřený 
  

 11.00 hod. Start RZ1 Levá silikon 
 12.20 hod. RZ 2 Levá silikon 
 13.50 hod. RZ 3 Pravá krmelec 
 15.10 hod. RZ 4 Pravá krmelec (uvedené časy platí pro start 1. jezdce st. č. 301) 

      
    17.00 hod. Start doplňkového závodu Dual slalom 

http://www.bikegeneration.cz/


18.30 hod. Vyhlášení všech výsledků  
(uvedený čas je pouze orientační, vyhlášení proběhne po dojezdu Dualu) 
 

Trať: Klasická bikerallyová, tzn. lehčí sjezd přírodního charakteru.  

4 měřené jízdy (RZ) na dvou tratích. Levá o délce 470 metrů, pravá 690 metrů. 

Celkem délka závodu 2,32 km. Vypáskovaná, nebezpečné místa značeny 

barevným sprejem nebo překryty molitany, všechny skoky objízdné. 

Startovné: 300 Kč kategorie Muži, Ženy, Junior, Hardtail, Masters on-line přihlášení (hlavní 

závod + Dual slalom)  

150 Kč kategorie Střelci on-line přihlášení  

Vše + 50 Kč vratná záloha na startovní číslo. Bez on-line přihlášení + 100 Kč  

Vývoz:  vlek je plně v režii SKI areálu Trnava 
 shakedown pátek 150,- Kč 
 závod sobota 50,- Kč (bude se vybírat navíc ke startovnému) 
 startovní číslo bude v sobotu sloužit jako poukázka na vlek 
     
Kategorie:  Absolutní klasifikace (dle řádů WBS) 
 Muži (ročník 1997 a níže, dle řádů WBS) 
 Junioři (ročník 1998 – 2001, dle řádů WBS) 
 Střelci (ročník 2002 a více, dle řádů WBS) 
 Ženy (dle řádů WBS) 
 Hardtail (bez omezení věku, podmínkou je pevný rám, dle řádů WBS) 
 Masters (ročník 1981 a níže) 
     
Povinné chrániče: dle Pravidel WBS     

Penalizace: dle Pravidel WBS 

Výsledky: on-line na www.bikegeneration.cz a v centru závodu na LCD 

Zdravotní záchr. služba: zajištěna po celou dobu oficiálního tréninku, závodu bikerally a Dualu  

Ceny věcné/finanční: Ve všech vypsaných kategoriích obdrží první tři jezdci poháry a věcné ceny. 
V kategorii Střelci do 15 let bude oceněno prvních pět nejrychlejších jezdců.  
Čtyři absolutně nejrychlejší jezdci bez rozdílu kategorií obdrží prize money: 
 

 1. místo 2.000,- Kč   
 2. místo 1.500,- Kč   
 3. místo 1.000,- Kč 
 4. místo  500,- Kč 

 
Dual slalom: 
 
Pravidla závodu:  Prezence je shodná se závodem WBS bikerally použitím stejného startovního 

čísla do Dualu. Kvalifikace do závodu proběhne podle výsledků hlavního závodu 
WBS bikerally. Ze společného pořadí kategorií Muži, Junior a Hardtail 
postupuje do pavouku 32 jezdců. V kategorii Střelci se kvalifikuje 16 
nejrychlejších a pojedou samostatný závod. Stejně tak ženy, pokud budou 
na startu alespoň 4. 

 Jezdci kvalifikovaní do jednotlivých rozjížděk budou uvedeni na oficiální nástěnce 
v centru závodu. Průběh závodu je systémem pyramidy – vyřazovacího pavouka.  

 Rychlejší jezdec z dané dvojice postupuje do dalšího kola.  
 OBĚ DISCIPLINY MUSÍ ZÁVODNÍK ABSOLVOVAT NA STEJNÉM KOLE. 

 Porušení se trestá vyloučením bez odvolání. Chrániče povinné dle pravidel WBS. 
 
Vedoucí závodu Dual: Miloš Dosedla, Karel Kučný 
 
Startovné závodu Dual: 0,- Kč 
 
Trať závodu Dual: bude celá vytyčena na travnatém svahu sjezdovky SKI areálu Trnava. Dráhy 

obou jezdců budou krátce po startu odděleny, poté se spojí do jedné společné 

http://www.bikegeneration.cz/


trati. Slalomová trať bude doplněna několika umělými skoky. Před startem Dualu 
bude každému umožněna minimálně jedna pomalá jízda na seznámení s tratí. 

 
Penalizace Dual: Úmyslné překřížení tratě s následkem pádu soupeře nebo jiné nesportovní 

chování bude trestáno vyloučením z rozjížďky na základě rozhodnutí traťového 
komisaře. 

 
Toalety: toalety u vleku za budovou bufetu a v hlavní budově rekreačního střediska 

   

Za všechny závodníky do 18 let musí přihlášku podepsat zákonný zástupce! 

 

Každý závodník je povinen dodržovat pokyny vedení WBS, pořadatelů, organizačního výboru, seznámit se, 
s pravidly WBS (ke stažení na stránkách www.bikegeneration.cz) a těmito propozicemi. Pořadatel si 
vyhrazuje právo na jakékoliv změny v harmonogramu závodu, případně závod přerušit nebo zkrátit, 
v případě že by se vyskytly okolnosti narušující regulérnost závodu, či ohrožující bezpečnost závodníků. 

 

Závodu se každý zaregistrovaný závodník zúčastňuje na vlastní nebezpečí a zodpovědnost a 
nebude po pořadateli požadovat náhrady za způsobené škody sobě, pořadateli ani třetí osobě.  

Ve Fryštáku 20. 6. 2016      

 

Zdeněk Bělák  


