
 
Dále jen „WBS“  

 Propozice závodu bikerally Želechovice  

   

 

Datum:  13. – 14.8.  2010 
Pořadatel: Haferník Jiří 
Spolupořadatel: SK Želechovice (Červenka Subform DH racing team) 
Kontakt na pořadatele: Jiří Haferník Tel: 725 284 343 mail: haff1@seznam.cz 
Vedení a komisaři WBS: Viz. Pravidla WBS 
Pravidla WBS bikerally: Viz. Pravidla WBS  
Stavitel tratí: Sjezd – Michal Červenka 

 4 down - Michal Červenka 

Webové stránky: www.bikegeneration.cz 

Příjezd: Vyznačen od pátku 13. 8. 2010 ze směrů Vizovice a Zlín na silnici č. I 49 

Vjezd na parkoviště je přímo z hlavní silnice I 49, která je velice frekventovaná. 
Pořadatel vás navede jakmile odbočíte na parkoviště, tuto dobu prosím 
neprodlužujte, ať nevzniknou kolony!!! 

 
Místo konání  
jednotlivých disciplín: WBS bikerally i 4 down se pojedou přímo v obci Želechovice nad Dřevnicí 
 
Centrum závodu: Areál TJ Sokol Želechovice  
 
Parkoviště:  Areál TJ Sokol Želechovice – vjezd z I 49 
  Od pátku 13:30 do neděle 9:00hod 
  Je umístněno na asfaltové ploše s okolními travnatými plochami. 
  Při parkování uposlechn ěte pokyny po řadatele!! 
     
Registrace on-line:  Do závodu WBS na webových stránkách - Viz. Pravidla WBS 
 Začátek 2.8.2010 – konec 12.8.2010 ve 22:00 
  
Registrace na místě: Jednotná pro WBS i pro 4 down – Pátek od 14:00 – 17:00 hod. 
 V sobotu od 7:00 – 9:00 hod. Viz pravidla WBS. 

Trénink:  Je možný pouze v pátek od 17:00 do 20:30 a v sobotu od 7:00 do 9:00. Páteční 
neoficiální nepovinný trénink bikerally probíhá na definitivně vypáskované trati.  
Je volný, neměřený, bez pořadatelského nebo zdravotního zabezpečení! 

Trať bikerally: Povrch asfalt, hlína, dřevo(skoky), žulové kostky.Technická o délce cca do 
700m.Vše objízdné. Změna proti pravidl ům WBS: jedna tra ť, tři jízdy .  

Startovné: Startovné 300 Kč  pro kat. muži, junioři, ženy, hard tail 
 Startovné 100 Kč  pro kat. střelci 
 + vratná záloha za startovní číslo 50 kč (vratná u občerstvení v den závodu) 
 
 
Kategorie bikerally: Viz. Pravidla WBS  
 
Chrániče povinné:    Viz. Pravidla WBS 
 
Penalizace: Viz. Pravidla WBS 
 
 

  Změna programu vyhrazena  



  

 Propozice závodu 4 DOWN  (čtyři jezdci v jedné trati)  

 
 
 
Pravidla 4 down: Prezentace je shodná s WBS bikerally závodem použití stejného  

startovního čísla do 4 downu. KVALIFIKACE Z VÝSLEDKŮ ZÁVODU WBS  
bikerally jednotlivců kat. muří, junioři, hard tail postupuje 128 závodníků.  
Kategorie střelci a ženy, jedou samostatný závod – počet postupujících bude 
vyhlášen v den závodu a umístněn na vývěsku po prezentaci.  
Průběh závodu je systémem pyramidy (vyřazovacího pavouka fourcrosu).  
Postupují vždy první dva v dané rozjížďce, 3 a 4 odstupují - vypadají. 

 
Startovné: 0kč 
 
Penalizace 4down: Úmyslné překřížení tratě s následkem úplného zastavení a pádu soupeře bude 

udělena diskvalifikace na základě rozhodnutí traťového komisaře. 
 PROTI PENALIZACI A DISKVALIFIKACI SE NELZE ODVOLAT. 
 
Trať: Upravena trať po WBS bikerally, kratší, se zúženými místy, ale také pasáže 

s možností předjet soupeře 
 Po skon čení WBS bikerally, p řichystání trati 4 downu, jedna tréninková jízda 

pomalým tempem, pak následuje start 4downu . 
 
Chrániče povinné:    Viz. Pravidla WBS 
 
Kolo pro 4 down: OBĚ DISCIPLÍNY MUSÍTE JET NA STEJNÉM KOLE!!! 
 Porušení se trestá vyloučením bez odvolání. 
Vyhlášení vítězů: Po odjetí 4 downu v centru obce. 
 
Vývoz závodníků: Není možný. Pro všechny závodníky bude ke startu bude určena stejná trasa. 
 
Toalety: V areálu TJ Sokol Želechovice a v Hostinci u Březíků. 
 
Zdravotní záchranná  
služba:  Zajištěna po celou dobu oficiálního tréninku a závodu bikerally a 4 down. 
 U trati dohled čtyř zdravotnic.  
Časomíra: Fotobuňka Start – Cíl, výsledky on-line, LCD projekce v centru i u trati. 
 
Výsledky: On-line na www.bikegeneration.cz. V centru závodu. 
 
Ceny věcné/finanční: U všech vypsaných kategorii první tři nejlepší obdrží věcné ceny (pro four down 

minimálně 4 závodníci/ce) 
Ubytování: V pátek možnost přespání v budově sokolovny (možnost sprchy) nebo přímo na 

parkovišti. 

Za všechny závodníky do 18 let musí p řihlášku 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 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.  

…..a základ všeho je slušné chování, přece jen jsme v centru obce, děkuji! 

V Lípě dne 9.7.2010 Haferník Jiří 


