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Meatfly Wood Bike Series 2010 (WBS) v plném 
proudu 
 
Letošní sezóna sjezdu horských kol WBS bude plná změn a novinek. Vedení 
organizačního týmu se ujal Jirka Haferník – ředitel WBS. Budou realizovány 
nápady, které dříve nedostaly dostatek prostoru, a to nejen v oblasti nových 
atraktivnějších disciplínách, ale i v podobě větší podpory především 
nejmladších jezdců. O tom se budete moci přesvědčit hned na prvním závodě 
v Lípě 10. 4. 2010.       
 
Staronoví organizátoři 
Mezi organizátory Meatfly wood bike series 2010 najdete nové 
tváře. Řízení organizace převzal Jiří Haferník. Málokdo z 
veřejnosti ho zná, ale pro zlínské bikery je to kultovní postava. 
Stál za organizací legendárního Downtownu. Začínají si na něj 
zvykat úředníci z města i kraje. A díky nekompromisnímu 
přístupu k sponzorům zajistil letošnímu seriálu Meatfly WBS 
finanční stabilitu. 
 
Jinak a lépe 
Seriál bude zpestřen o volitelné disciplíny, jako jsou sjezd čtyř 
jezdců najednou, závody v nočních hodinách městem a dual 
(dva najednou). Spojení bikerally (více tratí v jeden den) a 
dalších disciplín by mělo přinést více adrenalinu kolem trati 
hlavně pro diváka, což by mělo udržet solidní návštěvnost 
z minulých let. Zvolnila se pravidla v oblasti tvorby 
bikerallyových tratí a zpřísnily se nároky na bezpečnost jezdců 
a technický stav kol.  
 
Přípravy vrcholí 
S přípravou letošní sezóny se začalo již během závěrečného vyhlašování celkových vítězů v Lípě. 
Rozhodlo se, že z rozjetého vlaku se už nedá vyskočit. Do dnešního dne se podařilo: 
 

• Sestavit organizační team sedmnácti lidí 
• Zajistit oficiální záštitu hejtmana zlínského kraje (MVDr. Stanislav Mišák) 
• Stanovit místa a termíny 6 závodů 
• Sepsat a schválit nové pravidla 
• Zajistit díky sponzorům finance 
• Zajistit podporu úřadů a státních institucí  
• Zprovoznit nový web seriálu 
• Zajistit mediální partnery 
• Zajistit materiální podporu 

 
V současné chvíli již probíhá distribuce propagačních tiskovin, rozšiřování funkčnosti domovských 
stránek, příprava tratě prvního závodu v Lípě.  
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Meatfly bike show Lípa - 10. 4. 2010 
Úvodní závod se bude konat v Lípě na stejném místě jako v loni, avšak na nově upravených 
tratích a překážkách. Výraznou změnou bude 4 down (čtyři závodníci na jedné trati). Ten bude 
mít zcela novou, pro diváky atraktivnější trať. V průběhu závodu bikerally se bude na největším 
skoku měřit nejdelší dolet. Užijeme si trošku srandy, kdy těsně před vyhlášením uděláme 
„Sypačku v chumlu“ (start všech jezdců najednou). 
 
Zabezpečení závodu bude stejné jako vloni. K dispozici bude: 
 

• Občerstvení 
• Časomíra Tag Heuer 
• Sanitka  
• Zdravotní dohled 
• Parkoviště 
• 2 tratě, každá se pojede dvakrát + samostatná trať pro 4down 
• Čtyřicítka pořadatelů a traťových komisařů 
• WC - Toi Toi 
• Profesionální komentátor a ozvučení 

 
 
Startovné je stanoveno na 100 Kč pro jezdce do 15 let a 300 Kč pro ostatní kategorie. 
Přihlašování do závodu bude probíhat on-line registrací jako v předešlých letech. Odkaz na 
registraci a podrobné informace o závodě i celém seriálu najdete na www.bikegeneration.cz   
 
Dál bude v Lípě nejen pro bikery afterparty v podobě Festiválku TJ Sokol Lípa, který začíná od 
20:00 hodin. Zahrají vám hned čtyři kapely ARTH, SZKRAT, OVER DRIVE, DEAM. Vstup 100 Kč. 
. 
 

  
 Bike Víkend Lípa 2009 Foto: Tomáš Javorský       Bike Víkend Lípa 2009 Foto: Tomáš Javorský 

  
 Bike Víkend Lípa 2009 Foto: Tomáš Javorský                     Bike Víkend Lípa 2009 Foto: Ondřej Tichý 


