
Propozice závodu 
 

Bikerally HEIPARK Tošovice 2023 

GERGEL Wood Bike Rally Series 2023 / Round 1 
www.woodbikerallyseries.cz 

www.heipark.cz 
 

Datum: pátek 7.4. – sobota 8.4.2023 

Ředitel závodu: Haferník Jiří - Kontakt: 725 284 343 / haff1@seznam.cz 

Zástupce ředitele: Ondřej Krhánek – Kontakt: 721 842 233 / ondra.kikin@gmail.com 

Vedoucí pořadatelů: Haferník Jan – 603 192 990 

Pořadatelé – traťoví komisaři: S.A.R Morava / HeiPark crew / Bikerally friends 

Vedení WBS a komisaři: viz. Pravidla WBS 

Pravidla bikerally: dle Pravidel seriálu WBS 2023 (www.woodbikerallyseries.cz) a těchto 
propozic 

Stavitelé tratí: HeiPark crew 

Časomíra: ing. Petr Linhart 

Místo konání: HeiPark Tošovice u Oder, 49.6941375N, 17.8398953E 

Příjezd: vyznačen od hlavní silnice směr z Oder na ulici Tošovickou a směr HeiPark 
(oficiální značení Heiparku) 

Parkování: v areálu HeiParku zdarma (za poplatek 350kč je možná přípojka vody / 
elektřiny pro obytné auta včetně možností využití sprch a WC) 

Registrace do seriálu: povinné pro všechny závodníky (formulář na 

www.woodbikerallyseries.cz v sekci dokumenty, vyplň a dones k registraci. Formulář 

vyplňuješ pouze na svém prvním závodě v sezóně) 

Online registrace do závodu: na www.woodbikerallyseries.cz od úterý 28.3. do čtvrtka 

6.4.2023 – 22hod.  

- online registrace slouží pouze pro sestavení startovní listiny 

- k přihlášení do závodu se každý závodník dostaví k registraci na místě v pátek 

nebo sobotu 

na místě v pátek 7.4.2023             15:00 – 18:00 hod 

na místě v sobota 8.4.2023           07:30 – 10:00 hod. 

Časový harmonogram: 

Pátek 7.4.2023 

14.00 – 19.00 hod.  Shakedown – ukončení dle aktuální viditelnosti na trati max. 

do 19.00 hod (neoficiální nepovinný trénink - v průběhu 

neoficiálního tréninku nemusí být trať finálně vytyčena, je volný, 

neměřený, bez pořadatelského i zdravotního zajištění 

15.00 – 18.00 hod.  registrace do závodu 

Sobota 8.4.2023 

7.30 – 10.00 hod.   registrace do závodu v místě restaurace Heikalka 

8.00 – 10.30 hod.  povinný trénink se zdravotním a pořadatelským 

zabezpečením, neměřený 

11:00 hod.    start závodu 

 
30 minut po dojetí Vyhlášení všech výsledků 

http://www.woodbikerallyseries.cz/
https://email.seznam.cz/#compose?to=ondra.kikin%40gmail.com
http://www.woodbikerallyseries.cz/


Trať: Klasická bikerallyová, tzn. lehčí sjezd přírodního charakteru. 4 měřené jízdy 

(RZ) na dvou tratích. Vypáskovaná, nebezpečné místa označeny nebo překryty molitany, 
všechny skoky objízdné. 

 

Startovné: 

400 Kč  

kategorie Muži, Ženy, Junior, Hardtail, Legendy, Gentlman, Paradownhill online přihlášení 

200 Kč  

kategorie Střelci online přihlášení 
+ 50 Kč vratná záloha na startovní číslo 

+100 kč pokud není závodník přihlášen online 

Startovné se nevrací. 

 

Vývoz: 

Vlek / pokladna areálu HeiPark 

Platba je na pokladně, není součástí startovného, platba je možná v hotovosti nebo 
platební kartou. 

Ceny: 

Pátek = 350kč 

Sobota = 350kč 

Pátek i sobota = 600kč  

Vratná záloha na kartu 100kč 

 

Kategorie: Dle pravidel WBS 2023 

Povinné chrániče: dle Pravidel WBS 

Penalizace: dle Pravidel WBS 

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

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

Ceny: Ve všech vypsaných kategoriích obdrží první tři jezdci medaile (poháry). 

Toalety: v areálu HeiParku 

Občerstvení: Restaurace 

Capri sun bikeškolka: dle počasí v areálu u vleku 

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.woodbikerallyseries.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 Zlíně 19.3.2023 

Vedení WBS 


