
 Propozice závodu AGANG  BIKESABATH 
LUHAČOVICE - 6. závod Meatfly wood bike series 2010  

 
 

 
Datum závodu:  Ned ělě 10.října  2010 
Pořadatel:  BiFu Luhačovice 
Web:  www.bifu.cz 
Spolupořadatel:  Vedení WBS 
Web:  www.bikegeneration.cz 
Ředitel závodu:  Stanislav Duháň 
Vedení WBS a komisaři:  dle Pravidel WBS 
Kontakt na pořadatele:  Stanislav Duháň  777571044 
Pravidla bikerally:  dle Pravidel WBS (www.bikegeneration.cz) a těchto propozic  
Vedoucí všech tratí:  Stanislav Duháň 
Časomíra:  ing. Linhart Petr 
Místo konání:   Les pod novým hřbitovem, příjezd značený ze všech směrů 
Registrace do závodu:  on-line na www.bikegeneration.cz od 28. 9. 2010 
 
Časový harmonogram: 
Sobota  9.10. 2010  
 
Registrace – 14:00 až 17:00 hod. 
Shakedown -14:00 až 19:00 hod.  
 
(neoficiální nepovinný trénink, probíhá na definitivně vypáskované 
trati, je volný, neměřený, bez pořadatelského i zdravotního zajištění) 
 
Nedělě 10.10. 2010  
 
Registrace – 7:00 – 9:00 hod. 
Trénink - 7:00 - 9:30 hod.  povinný trénink se zdravotním a pořadatelským zabezpečením, neměřený 
Předběžný start závodu:  10:00 
 
10:00 hod. RZ 1 
11:00 hod. RZ 2 
12:00 hod. RZ 3 
13.00 hod. RZ 4 
14:00 hod. Cíl bikerally 
14:45 hod. Start doplňkového závodu   
16:00 hod. Vyhlášení všech výsledků 
(uvedený čas je pouze orientační) 
 
Trať:  Klasická bikerallyová, tzn. lehčí sjezd přírodního charakteru. 
 Celkem 4 měřené jízdy na dvou tratích.  
 Vypáskovaná, nebezpečné místa značeny barevným sprejem  
 nebo překryty molitany, všechny skoky objízdné. 
 
Startovné:  250 Kč kategorie Muži, Ženy, Junior, Hard tail   
 100 Kč kategorie Střelci. 
 Vše + 50 Kč vratná záloha na startovní číslo 
 
Vývoz:  vlastní, na start pěšky cca 5 minut po louce 
 
Kategorie:  dle Pravidel WBS 
 
Povinné chrániče:  dle Pravidel WBS 
 
Penalizace:  dle Pravidel WBS 
Výsledky:  on-line na www.bikegeneration.cz a v centru závodu na LCD 



Zdravotní služba:    zajištěna po celou dobu oficiálního tréninku, závodu bikerally  
  a doplňkového závodu 
Ceny věcné:  Ve všech vypsaných kategoriích obdrží první tři věcné cen 
 
Parkoviště: parkoviště u hřbitova  a na přilehlé louce (bude značeno). 
 Mimo tyto místa je přísně zakázáno parkovat! 
 
Ubytování:  Sportcentrum Radostov 2 minuty od trati  www.radostova.cz 
 
Toalety:  Sportovní centrum Radostova – bude značeno 
 
Za všechny závodníky do 18 let musí p řihlášku podepsat zákonný zástupce!,  
seznámit se s pravidly WBS (ke stažení na stránkách  www) a propozicemi. Po řadatel si 
vyhrazuje právo na jakékoliv zm ěny v harmonogramu závodu, p řípadn ě závod p řerušit nebo  
zkrátit,Závodu se každý zaregistrovaný závodník zú častňuje na vlastní nebezpe čí  
a zodpov ědnost a  nebude po po řadateli požadovat náhrady za zp ůsobené škody sob ě,  
pořadateli ani t řetí osob ě. 
 
V Luhačovicích 25.9.2010 
 
Stanislav Duháň 
 
 
 
 


