
  
 
 
  

   Propozice závodu Meatfly bikerally Otrokovice 

     Dále jen „WBS“ 

 
Datum:    1. 5 – 2. 5  2010  
 
Pořadatel:   Matyák Radim 
 
Spolupořadatel:   Radim Lang  
 
Kontakt na pořadatele:   Radim Matyák  
  tel: 774270110  
  email:matyjak@centrum.cz 
 
Vedení a komisaři WBS:  viz. Pravidla WBS  
 
Pravidla WBS bikerally:  Viz. Pravidla WBS na www.bikegeneration.cz  
 
Stavitelé tratí:  Radim Lang, Matyák Radim  
 
Příjezd:   Vyznačen od pátku 30. 4. 2010 na příjezdových komunikacích do Otrokovic 
 
Místo konání : Otrokovice, kynologický areál u pěší lávky přes řeku Moravu, GPS 49°12’39.912“N 
                                                                                                                                      17°30’17.8“E         
 
Registrace on-line:    www.bikegeneration.cz Viz. Pravidla WBS  
 
Registrace na místě:  Sobota od 13:00 – 17:00 hod.  
                                   Viz pravidla WBS.  
Trénink: Sobota  - neoficiální nepovinný trénink bikerally probíhá na definitivně 
  vypáskované trati. Je volný, neměřený, bez pořadatelského nebo zdravotního 

  zabezpečení!                                                                                                                                      
V den neoficiálního tréninku je parkoviště zařízeno.                                                                                                                                 

  Neděle  - povinný trénink se zdravotním a pořadatelským zabezpečením neměřený 
 
Startovné:   Startovné 250 Kč  pro kat. muži, junioři, ženy, hard tail  
    Startovné 100 Kč  pro kat. střelci  
    + vratná záloha za startovní číslo 50 Kč  
  
Kategorie WBS bikerally:  Viz. Pravidla WBS  
  
Trať bikerally:   Klasická bikerallyová, tzn.krátký sjezd přírodního charakteru.  
  Celkem 6 jízd na třech tratích . Vypáskovaná, nebezpečné místa značeny  
  barevným sprejem nebo překryty molitany, všechny skoky objízdné.  
  
Chrániče povinné:      Viz. Pravidla WBS  
  
Penalizace:   Viz. Pravidla WBS  
   
 
 
 
 

 
 



Časový harmonogram:   
  
 Sobota : prezentace –   13:00 až  17:00 hod.  
    Neoficiální nepovinný trénink – 12:00 až 18:00 hod.  
   Neděle:  Prezentace  – 7:00až 9:00 hod.  
    Povinný trénink se startovním číslem – 7:00 až 9:30 hod  
    Start Bikerally – 10:00 hod.  
 
  Vyhlášení: cca 17:00  
 
Vývoz závodníků:  Pořadatel vyvoz nezajišťuje . Je zakázáno vlečení a to na všechny způsoby!!  

  Možnost jednosměrného provozu přes obec Žlutava a Bělov cca 5km ve vlastních 
vozech 

                               
Toalety:   dámské a pánské od pátku večer do neděle v centru závodu      
 
Zdravotní záchranná  
služba:    Zajištěna po celou dobu oficiálního tréninku a závodu bikerally  
 
Časomíra: Cíl – fotobuňka , start - startér, výsledky on-line, LCD projekce  
 
Výsledky:   On-line na www.bikegeneration.cz. V centru závodu v informačním centru.  
 
Ceny věcné/finanční:   U všech vypsaných kategorii první tři nejlepší obdrží věcné ceny  
 
Ubytování:    možnost stanovat na parkovišti u centra závodu nebo ubytovna Morava 

www.ubytovnamorava.cz  tel:577102349 cena:270,- Kč osoba/noc 
 
  
Za všechny závodníky do 18 let musí přihlášku podepsat zákonný zástupce 
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.   
  
 
 
…..a základ všeho je slušné chování, přece jen jsme v přírodě, děkuji!  
  
  
 
 
 
 
 
 
V Otrokovicích 8. 4. 2010 Radim Matyák 
  
 


