
MEAT FLY WOODBIKE SERIES 
Závody ve sjezdu horských kol 

 
(dále jen WBS) 

www.bikegeneration.cz 
 

Akce pod záštitou hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka  

 
 

Pořadatel a vedení seriálu WBS – kap. 1 

Organizace:  Sportovní klub Želechovice, Přílucká – 17, Želechovice 
Ředitel seriálu: Haferník Jiří 
Zástupce ředitele: Lukašík Jan 
Hlavní traťový / bezpečnostní komisař: Červenka Michal 
Hlavní časoměřič: Linhart Petr 
Technické přejímky: Šobr David 
Kontrola bezpečnosti: Dohnal Marek 
Servisní centrum: Musil Tomáš 
Styk s médii: Černý Tomáš 
Koordinátor centra: Helísek Michal 
Vedoucí prezentace: Černotová Marcela 
Hlavní zdravotník - Lenka Tylajková 
Zápis časů - Natalie Lukašíková, Katka Antošová   
 

 
Disciplíny – kap. 2 

 
Bikerally - ( sjezd horských kol na 2 a více tratích v jeden den) - POVINNÁ 
4 down - (sjezd horských kol 4 závodníků na jedné trati se stejným startem i cílem) - Volitelná 
Dual - (sjezd horských kol 2 závodníků na jedné trati se stejným startem i cílem) - Volitelná 
Noční downhill - ( sjezd horských kol v nočních hodinách) - Volitelná 
SS –super stage – (sjezd 2 závodníků na identických tratích se stejným startovním časem) - Volitelná 
Downtown – (sjezd horských kol ve městě) - Volitelná 
Trénink – zkušební jízda před závodem minimálně 3 hodiny před startem – POVINNÁ 
 
Tratě jednotlivých disciplín nejsou nijak limitovány délkou  
Překážky musí být objízdné a objezd nesmí být rychlejší než přes překážku 
V den závodu se startuje v 10:00 hod. 

 
 
Seriál WBS – kap. 3 
 
Počet závodů v roce 2010: 6 
Termíny a místa jednotlivých závodů a zodpovědné osoby za daný závod 

⇨ 10.   4. (SO)  Lípa nad Dřevnicí – Haferník Jiří  

⇨⇨⇨⇨   2.  5. (NE) Otrokovice – Matyák Radim 

⇨⇨⇨⇨ 19.  6. (SO) Podkopná Lhota – Minařík Radek  

⇨⇨⇨⇨ 14.   8. (SO) Želechovice nad Dřevnicí – Haferník Jiří 

⇨⇨⇨⇨ 18 . 9. (SO) Trnava (u Zlína) – Nášel Josef  

⇨⇨⇨⇨ 10. 10. (NE) Luhačovice – Duháň Stanislav 
Ukončení seriálu a vyhlášení výsledků seriálu proběhne na posledním závodě seriálu 
Ocenění za umístnění v seriálu budou dle možností pořadatele seriálu 

    



Přihlášení do seriálu WBS – kap. 4    

 
1) je podmíněno vlastnoručním podpisem přihlašovacího formuláře pro všechny závody v roce  

2010 u starších 18 let  
2) u mladších 18 let je podmíněno podpisem přihlašovacího formuláře, číslem občanského  

průkazu nebo rodným číslem a kontaktem na jednoho rodiče. Tento formulář platí pro  
všechny závody v roce 2010 

3) je bezvýhradně podmíněno přečtením pravidel pro seriál WBS 
4)  bude probíhat 30 dnů před uskutečněním prvního závodu a to v prodejně Evolution bike store  

ve Zlíně –   kontakt Tomáš Musil, po vypsání a podpisu formuláře zaplatíte 100 Kč a bude vám  
vydána registrační karta pro celý seriál v roce 2010 

5) bude probíhat den před každým závodem v centru závodu 
6) nebude probíhat v den závodu 
7) na základě přihlašovacího formuláře ke stažení na stránkách www.bikegeneration.cz 
8) po přihlášení se budete proukazovat při registraci pouze registrační kartou 
9) je jedinou možností zúčastnit se závodu WBS 
 

 
Startovné – kap. 5 

 
1) pro kategorii střelci nesmí na daném závodě přesáhnout 100kč 
2) pro kategorie ženy, junioři, muži, hard tail nesmí na daném závodě přesáhnout 300kč 
3) v případě více disciplín si zvýšení startovného určuje pořadatel nesmí však přesáhnout  

400kč pro jakoukoliv kategorii a počet disciplín 
 

 
Registrace do závodu WBS – kap. 6 

 
1) bude probíhat on-line na stránkách www.bikegeneration.cz 10 dnů před závodem  

a končit bude vždy ve čtvrtek před závodem (pro vás jisté místo a účast v závodě) 
2) v místě závodu pak po předložení registrační karty zaplatíte startovné + vratnou zálohu  

za startovní číslo, které vám bude poté vydáno – tímto jste přihlášeni do závodu 
3) při registraci obdrží závodník také identifikační pásku 
4) v místě závodu se můžete přihlásit i bez registrační karty a to po vypsání formuláře den  

před závodem a zaplacením 130kč za registrační kartu do seriálu WBS + bod 2. této kapitoly 
5) v den závodu budou přihlášeni pouze ti kteří vlastní registrační kartu!!! 

 
 
Kategorie seriálu WBS – kap. 7 

 
1) Střelci – ročník 96 a více 
2) Junioři - ročník 92 - 95 
3) Muži - ročník 91 a níže 
4) Ženy – bez omezení věku 
5) Hard tail  - bez omezení věku, podmínkou pevný rám kola 

jedou všechny kategorie stejný počet závodních jízd 
6) bodování viz Kapitola 12 
7) budou odlišeny startovními čísly 1-299 muži, junioři, hard tail 301-310 ženy,  

401-499 střelci 

 
 
 
 
 
 



Povinné chrániče při tréninku i závodě – kap. 8 

 
1) do 18 let chrániče kolen, holení, loktů, páteře a integrální přilbu  

(přilba s pevným chráničem obličeje), dlouhoprsté rukavice       
2) nad 18 let chrániče kolen, dále dlouhoprsté rukavice a přilbu kokosku nebo integrální  

(doporučená výbava chránič loktů, páteře) 
3) pokud nebude mít v tréninku nebo závodě závodník výše zmíněné chrániče upevněny  

na těle bude napomenut a při neuposlechnutí vyloučen a to kýmkoliv z vedení seriálu  
nebo organizátorem závodu či traťovým komisařem – bez náhrady 

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

 
 
Kolo – kap. 9 
 
1) horské s průměrem 24 – 26 palců 
2) ve výborném technickém stavu  
3) se dvěma brzdami nezávislými na sobě 
4) závodníka do 15 let projde technickou kontrolou před startem do závodu, pokud technik  

najde neodstranitelnou závadu nebude závodník připuštěn na start a bude mu vráceno  
startovné – technikovo rozhodnutí je neměnné 

5) na kterém závodník startuje do první jízdy musí mít po celý závod, pouze jej může opravovat  
a upravovat – neměnnou součástkou je rám kola. 

   
 
Závodník – kap. 10 

 
1) bude informován dle startovní listiny nejpozději 30 min. před oficiálním startem 
2) startuje v kategoriích po sobě – střelci, ženy / a poté zbytek kategorií 
3) do závodu startuje závodník v pořadí určeným startérem a to na povel:  

15 – 10 – 5 – start 
4) startovní pořadí jde dle číselné řady od nejvyšší po nejnižší  
5) jede trať vymezenou páskami, kolíky, barevnými spreji, molitany atd. 
6) při poruše musí uvolnit okamžitě trať 
7) při zranění se musí pokusit přivolat pořadatele a to bez prodleně 
8) při tréninku nesmí vstupovat do trati v protisměru a ohrozit jiného závodníka 
9) při závodě nesmí vstupovat do trati v protisměru a ohrozit jiného závodníka 

 
 
Hodnocení a časomíra – kap. 11 

 
1) závodník je měřen od startu do cíle a jeho časy ze všech jízd se sčítají 
2) měření se provádí s přesností na 1 desetinu 
3) časy se mohou použít jako kvalifikační do volné disciplíny 
4) startuje se po 30 vteřinách 
5) v případě stejného celkového času, rozhoduje lepší čas z 1 jízdy, 2 jízdy atd. 
6) na každém závodě jsou vyhodnoceny všechny kategorie a to střelci, junioři, muži, ženy, hard tail 
7) rozdělení cen a jejich hodnota je na pořadateli závodu 

 
 
 
 
 
 
 



Bodování – kap. 12 

 
1) Bodují všechny vypsané kategorie 
2) Nejhorší výsledek z 6 závodů v seriálu se škrtá 
3) Systém bodování:  
4) Získané body: 
 
1. místo 50 16. místo  17 
2. místo 46 17. místo  15 
3. místo  43 18. místo  13 
4. místo  41 19. místo  12 
5. místo  39 20. místo  11 
6. místo  37 21. místo  10 
7. místo  35 22. místo  9 
8. místo  33 23. místo 8 
9. místo  31 24. místo  7 
10. místo 29 25. místo  6 
11. místo  27 26. místo  5 
12. místo  25 27. místo  4 
13. místo  23 28. místo  3 
14. místo  21 29. místo  2 
15. místo  19 30. místo  1 
 

 
Penalizace – kap. 13 

 
1) za neuposlechnutí pokynu pořadatele, traťového komisaře, startéra, časoměřiče, 

 nebo člen vedení wbs  – 1 minuta 
2) za předčasný start do jízdy je 5 sekund – přiděluje startér a jeho stanovisko je neměnné 
3) za zkrácení tratě a to i neúmyslné je 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 je 10 vteřin 
 

 
Protest – kap. 14 

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

 
 
Přidělení náhradního času v jízdě – kap. 15 

 
1) může závodník požádat v případě že byl omezen nebo zastaven 
2) rozhodují vedení WBS a hlavní organizátor závodu  
3) na základě přihlédnutí k časům z jiných jízd závodníka 
4) opakování jízdy je nepřípustné 

 
 
 
 
 
 



Závod – kap. 16 

 
1) se jede za každých povětrnostních podmínek, může být zkrácen 
2) bude vybaven přítomností sanitního vozu s posádkou, čtyřmi zdravotnicemi na označených  

bodech u trati, traťovými komisaři, časoměřiči, stanem pro registraci a on-line výsledky s LCD  
obrazovkou, občerstvením, komentátorem a muzikou, vývěskou výsledků, servisním centrem,  
toaletami, zapisovatelky časů 

3) všichni traťový komisaři budu mít vesty  
4) příjezd na závod musí být označen den před závodem a před začátkem neoficiálního tréninku  

a to přehledně od nejbližší hlavní silnice 
5) každý závod bude mít vlastní harmonogram a propozice vydaný minimálně 14 dnů před závodem 
6) do každé jízdy bude vždy 1 minuty před startem 1. jezdce vpuštěn předjezdec 
7) za vývoz závodníků zodpovídá organizátor závodu a je jen na jeho rozhodnutí zda jej zorganizuje 
8) a oficiální trénink probíhají na plně vypáskované trati 
9) nejpozději 3 hodiny před startem závodu musí být prověřena a uzavřena trať  

bezpečnostním komisařem 
 
 
 
 
 
 
Vydal: Vedení WBS 
 
Dne: 31. 1. 2010 
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