
Pravidla

GERGEL Wood Bikerally Series 2022
(dále jen WBS)

Web: www.woodbikerallyseries.cz
Facebook: Wood bikerally series - WBS

Vedení seriálu WBS – kap. 1

Organizace: Sportovní klub Želechovice z.s., Přílucká 7, Želechovice
Ředitel seriálu: Haferník Jiří
Bezpečnostní komisař: Krhánek Ondřej
Hlavní časoměřič / koordinátor: Ing. Linhart Petr
Registrace / projekce / tisk: Kučerová Sabina / Novotná Kateřina
Hlavní zdravotník / záchranář: Nedbálek Adam
Ozvučení / internet: Sovadina Petr / Janíček Lukáš
Bike školka pro nejmenší: Krhánek Ondřej
Komentátor: Mach Petr
Pozorovatel: Bělák Zdeněk
Komisař Jury: Piňos Marian
Hlavní fotograf / kameraman: ……………..
Správa galerií: Laštůvka Jiří
Bike škola TrailBuddy: Ing. Gergel Jiří ml.
Technická správa webu: Marek Libor

Disciplíny a tratě – kap. 2                                

1) bikerally je sjezd horských kol na 2 a více tratích v jeden den, časy se sčítají
2) zkušební jízda před závodem minimálně 3 hodiny před startem
3) tratě musí být odsouhlaseny vedením WBS
4) překážky musí být objízdné a objezd nesmí být rychlejší než přes překážku

Závody bikerally a seriálu WBS– kap. 3

1) pořadí termín den místo ředitelé závodů poznámka

1. 19.03.2022 sobota Mostkovice Hájek Roman

2. 16.04.2022 sobota Otrokovice Matyák Radim

3. 25.06.2022 sobota Valašské Klobouky Oliva Michal

4. 20.08.2022 sobota Podkopná Lhota Minařík Josef

5. 24.09.2022 sobota Trnava (u Zlína) Nášel Lukáš

6. 08.10.2022 sobota Zlín Haferník Jiří čeká na povolení

Přihlášení do seriálu WBS – kap. 4

1)   na základě přihlašovacího formuláře, který je ke stažení na stránkách www.woodbikerallyseries.cz
tento formulář platí pro všechny závody v roce 2022 (vyplníte pouze na svém prvním závodě)

2) nad 18 let je podmíněno vlastnoručním podpisem přihlašovacího formuláře
3)      pod 18 let je přijetí přihlašovacího formuláře podmíněno podpisem rodiče (zákonného zástupce)
4)      bude probíhat osobně den před prvním závodem i v den prvního závodu, u dalších bude probíhat pouze v den závodu

od 8:00 do 10:00 hod
5)      je jedinou možností zúčastnit se závodu zařazeného v seriálu WBS 2022
6) dar do seriálu za přijetí a zpracování přihlašovacího a bezpečnostního formuláře do webové registrace platí všichni

100kč (1x v roce)

Registrace do závodu WBS – kap. 5

1)     bude probíhat on-line na stránkách www.woodbikeseries.cz nejméně 10 dnů před závodem a končit bude vždy ve
středu ve 22.00 před závodem (prodloužení dle rozhodnutí hlavního časoměřiče)

2) v den závodu osobně u registrace od 8:00 do 10:00 hod ; startovní číslo bude přiděleno v 10:00
3) postup na místě - vypsaný formulář viz. bod 4.1. + zaplatíte startovné + vratnou zálohu za startovní číslo, tímto jste

přihlášeni do závodu
4) doklady za platby startovného se budou vydávat vždy od 12 do 13 hod v den závodu
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Startovné – kap. 6                
1) pro všechny závody v roce 2022 je doporučená výše startovného 300kč
2) pro všechny závody v roce 2022 pro kategorii Střelci 150kč
3) jezdec bez online přihlášení (přihlášení až v místě závodu) platí o 100kč vyšší startovné
4) vratná záloha na startovní číslo 50kč - vrací se pouze pokud je číslo nepoškozené a čisté
5) startovné se nevrací

Kategorie seriálu WBS – kap. 7

1)      Absolutní pořadí
2)      Střelci ročník  2008 a více
3)      Junioři ročník  2004 - 2007
4)      Muži ročník  1988 - 2003
5)      Ženy bez omezení věku
6)     Hardtail bez omezení věku - podmínkou pevný rám kola
7) Gentlemen ročník 1978  - 1987
8) Legendy ročník 1977 a níže
9) Paradownhill bez omezení věku – podmínkou vícestopé kolo

10)     jezdci, kteří chtějí být hodnoceni v kategorii hardtail, musí při prezenci každého závodu nahlásit kategorii, jinak budou
zařazeni a hodnoceni v kategoriích podle věku

11)     všechny kategorie jedou stejný počet závodních jízd
12)     startovní čísla:

1 - 199 muži / junioři / hardtail / gentlemen / legendy dle výkonnosti
201 - 210 paradownhill
301 - 330 ženy
401 - 450 střelci

Povinné chrániče při nepovinném i povinném tréninku a závodě – kap. 8

1)      do 18 let chrániče kolen, holení, loktů, páteře, dlouhoprsté rukavice,
integrální přilba (přilba s pevným chráničem obličeje)

2)      nad 18 let chrániče kolen,
integrální přilba (přilba s pevným chráničem obličeje), doporučená výbava chránič loktů, holení, páteře

3)      pokud nebude mít v tréninku nebo závodě závodník výše zmíněné chrániče upevněny
na těle, nebude vpuštěn na trať a to kýmkoliv z vedení seriálu, organizátorem závodu, traťovým komisařem – bez
náhrady startovného

4)      nezapnutá nebo volná přilba je považována za nefunkční a bude hodnocena dle bodu 3, kapitoly 8

Kolo – kap. 9

1)     horské - MTB, paradownhillový speciál
2)     ve výborném technickém stavu a nesmí mít elektropohon
3)     se dvěma brzdami na sobě nezávislými
4)      závodníka do 15 let projde technickou kontrolou před startem do závodu, pokud technik

najde neodstranitelnou závadu, nebude závodník připuštěn na start – rozhodnutí je neměnné
5)      na kterém závodník startuje do první jízdy musí mít po celý závod – neměnnou částí je rám kola 

(v případě trvalého poškození kola může požádat o výjimku vedení WBS

Závodník – kap. 10

1)      bude informován o svém zařazení dle startovní listiny nejpozději 30 min. před oficiálním startem
2)      jede trať vymezenou páskami (různých typů), kolíky, barevnými spreji, molitany atd.
3)      při poruše musí uvolnit okamžitě trať
4)      při zranění se musí pokusit přivolat pořadatele a to neprodleně
5)      při tréninku i závodě nesmí vstupovat do trati v protisměru a ohrozit jiného závodníka
6) musí bezodkladně oznámit pořadateli (startér, traťový komisař, časoměřič), že nedokončí RZ ať už je důvod

jakýkoliv (porucha, zranění a jiné)

Časomíra / startér – kap. 11

1)      startuje v kategoriích po sobě jdoucích / paradownhill - předjezdec - ženy - střelci a poté zbytek kategorií
2)      startuje pořadím určeným startovní listinou
3)      startuje na povel: 10 – 5 – start

pokud jsou přítomny hodiny s odpočtem, startujete dle času na hodinách – v tomto případě je automaticky hlídán i
předčasný start, signalizovaný kontrolkou na hodinách

4)      startovní pořadí jde dle číselné řady od nejnižší po nejvyšší
(jsou možné i výjimky, sledujte propozice jednotlivých závodů)

5)      závodník je měřen od startu do cíle a jeho časy ze všech jízd se sčítají
6)      měření se provádí s přesností na 1 desetinu
7)      startuje se po 30 vteřinách
8)      v případě stejného celkového času, rozhoduje lepší čas z RZ1, RZ2 atd.
9) v den závodu se startuje v 11:00 hod
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Bodování – kap. 12

1)      bodují všechny vypsané kategorie, body z jednotlivých závodů se sčítají
2)     nejhorší výsledek ze všech uspořádaných závodů v seriálu WBS se škrtá dle přiložené tabulky, přičemž nejhorším

výsledkem může být i neúčast. Tabulka započítaných závodů:

Uspořádané
závody 3 4 5 6 7 8 9

Započítané
závody 3 4 4 5 6 6 6

3)      v případě rovnosti bodů dvou nebo více jezdců v seriálu rozhoduje ve prospěch lepší umístění v jednotlivých
závodech (např. jedno 2.místo je lepší než dvě 3.místa nebo dvě 2.místa jsou více než jedno 2.místo)   

4)      systém bodování:
1. místo      50 bodů 9. místo      28 17. místo       14 25. místo       6
2. místo      45 10. místo    26 18. místo       13 26. místo       5
3. místo      41 11. místo    24 19. místo       12 27. místo       4
4. místo      38 12. místo    22 20. místo       11 28. místo       3
5. místo      36 13. místo    20 21. místo       10 29. místo       2
6. místo      34 14. místo    18 22. místo        9 30. místo       1
7. místo      32 15. místo    16 23. místo        8
8. místo      30 16. místo    15 24. místo        7

Penalizace – kap. 13

1)      za neuposlechnutí pokynu pořadatele, traťového komisaře, startéra nebo člena vedení WBS až 1 minuta
2)      za předčasný start do jízdy 5 sekund – přiděluje startér a jeho stanovisko je neměnné
3)      za zkrácení tratě a to i neúmyslné 15 sekund, za zkrácení se považuje jiná stopa mimo

vypáskovanou a vyznačenou trať, která se jela v povinném tréninku
4)      a její udělení je vždy na rozhodnutí organizátora závodu, vedení WBS,

hlavního časoměřiče, startéra, traťových komisařů
5)     za pozdní start mimo své pořadí 10 vteřin
6) jakékoliv nesportovní chování může být potrestáno až diskvalifikací ze závodu

Protest – kap. 14

1)      protest může podat závodník a to písemně do rukou hlavního organizátora závodu
2)      musí být předán před vyvěšením konečných výsledků
3)      a jeho posouzení bude řešit hlavní časoměřič a hlavní organizátor závodu

Přidělení náhradního času v jízdě – kap. 15

1)      může závodník požádat v případě, že byl omezen nebo zastaven
2)      rozhodne hlavní časoměřič a hlavní organizátor závodu
3)      na základě přihlédnutí k časům z jiných jízd závodníka
4)      opakování jízdy je možné udělit pouze ve výjimečných případech vedením seriálu

Závod – kap. 16

1) se jede za každých povětrnostních podmínek, může být zkrácen
2)      bude vybaven přítomností záchranáře, zdravotnicemi u trati, traťovými komisaři, časoměřiči, registrací a on-line

výsledky s LCD obrazovkou (pokud je dostatečný internetový signál), občerstvením, vývěskou výsledků
3)      všichni traťoví komisaři budou mít oranžové vesty a záchranář bude mít označené zázemí (stan nebo auto)
4)      příjezd na závod musí být označen den před závodem a to přehledně od nejbližší hlavní silnice
5)      každý závod bude mít vlastní harmonogram a propozice vydané minimálně 14 dnů před konáním
6)      předjezdec pokud ho zajistí pořadatel závodu bude vypuštěn vždy 1 minutu před určenou kategorií
7)      za vývoz závodníků odpovídá organizátor závodu a je jen na jeho rozhodnutí zda jej organizuje
8)      oficiální trénink probíhá na vytyčené trati
9)      v průběhu neoficiálního tréninku musí být prověřena a odsouhlasena trať bezpečnostním komisařem
10) po započetí oficiálního tréninku v den závodu již nebude provedena žádná zásadní změna tratě ani páskování

Ceny – kap. 17

1) na jednotlivých závodech zajišťují pro vítěze ceny věcné, trofeje nebo finanční organizátoři jednotlivých závodů
2) nejlepší 3 jezdci z každé kategorie budou na konci roku vyhlášeni na Slavnostním vyhlášení a budou oceněni

trofejemi a absolutní vítěz seriálu 2022 převezme putovní trofej WBS od Hynka Strachoně, uměleckého kováře

Vydal: Vedení WBS

Dne: 18.2.2022

Aktualizace:
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