
 

Datum:    6. – 7. 6. 2009 

Pořadatel:   Haferník Jiří 

Spolupořadatel:  SK Želechovice, TJ Sokol Lípa 

Kontakt na pořadatele:  Jiří Haferník Tel: 774 824 868, 603 192 093 

mail: haff1@seznam.cz 

Funkcionáři WBC:  Martin Chudárek, Ondřej Kymla, Tomáš Musil 

Funkcionáři disciplín:  Dirt park - Radim Štefka, Michal Hajtr 
(stavitelé tratí)   Sjezd – Martin Ševčík a 4x – Michal Červenka 

Delegát pro trať za  WBC: Červenka Michal, Čep Pavel 

Bezpečnostní komisaři:  Vyorálek Lumír, Lukašík Jan  
(kontrola chráničů)    

Příjezd:   Vyznačen od pátku 5. června ze směrů Vizovice a Zlín 
  na silnici č. I 49 
Místo konání  
jednotlivých disciplín:   Dirt Jam – Lípa u budovy sokolovny 
    Dětský den / exhibice flatland – Lípa u budovy sokolovny 

Rock párty – Lípa u budovy sokolovny 
    WBC bikerally/Meatfly fourdown – Lípa, ulice potůčky    

Registrace on-line:   Jednotná pro WBC i pro 4X na www.wbcrally.com 

Registrace na místě:  ! Dirt Jam v den závodu ! 
Jednotná pro WBC i pro 4X - Sobota v budově sokolovny  

- Neděle v centru závodu 

Trénink: Jakýkoliv trénink před závodem mimo oficiální trénink v sobotu je nepovolený a trestá se 
vyloučením  
Shakedown (neoficiální nepovinný trénink WBC bikerally ) probíhá na definitivně vypáskované 
trati. Je volný, neměřený, bez pořadatelského nebo zdravotního zabezpečení! V den 
shakedownu je parkoviště zařízeno. 

Parkoviště: Je zakázáno na louce mimo shakedown a hlavní nedělní závod. 
  Zákaz vydal majitel pozemku a Lesní správa obce Lípa 



DIRT JAM LÍPA 

Trať:   Hlíněný dirt park 

Pravidla Dirt Jamu:  Volný dirt jam 
  Systém závodu: Kvalifikace-semifinále-finále 
  Kvalifikaci, semifinále i finále hodnotí vždy tříčlenná porota vybrána 

z druhé kategorie. 
  Startovné 100 Kč 
Kategorie dirt jamu:  MTB / BMX – bez rozdílu věku 
  Do 15 let – bez rozdílu biku 
  Best trik – nejlepší trik, proběhne po skončení závodu DJ 

WBC BIKERALLY 

Pravidla WBC bikerally:  Viz. příloha Sportovní řády WBC 2009 na www.wbcrally.com 
  Startovné 300 Kč (včetně 4X) kat. elit, junior, hardtail 
  Startovné 250 Kč (včetně 4X) kat. ženy, super 15 
  Vratná záloha na st. č. 50 kč 
Kategorie WBC bikerally: Super 15 (rok narození 1995 a výše) 

Ženy (bez ohledu na věk)  
Junioři (rok narození 1991 - 1994) 
Celkové pořadí 
Hardtail ( pevný rám) bez rozdílu věku – nebodují do poháru WBC 

Trať:  Klasická bikerallyová, tzn. lehčí sjezdová, přírodního charakteru. Celkem 
4 rychlostní zkoušky na dvou tratích. Vypáskovaná, nebezpečné místa 
značeny barevným sprejem nebo překryty molitany, všechny skoky 
objízdné. 

Chrániče povinné:     Pro všechny do 18ti let povinná integrální přilba, nad 18 let je doporučená 
(povinná plná), celoprsté rukavice, chrániče končetin, páteře, ledvin 

MEATFLY FOUR DOWN 

Pravidla Meatfly fourdown: Prezentace je shodná s WBC bikerally závodem použití stejného 
startovního čísla do Meatfly fourdownu.         

  KVALIFIKACE Z VÝSLEDKŮ ZÁVODU WBC bikerally jednotlivců kat. elit, 
junior, hardtail postupuje 128 závodníků. 
Kategorie S15 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 100kč zahrnuto v jednotné přihlášce do WBCbikerally. 
    Je nevratné při nekvalifikování se do závodu Meatfly fourdown. 
Penalizace Meatfly fourdownu: Úmyslné překřížení tratě s následkem úplného zastavení a pádu soupeře 

bude udělena diskvalifikace na základě rozhodnutí traťového komisaře (je 
každý v oranžové vestě s nápisem traťový komisař) 

 PROTI PENALIZACI A DISKVALIFIKACI SE NELZE ODVOLAT. 
Trať:    Dost široká na to aby se dalo předjíždět 
Chrániče povinné:     Pro všechny do 18ti let povinná integrální přilba, nad 18 let je doporučená 

(povinná plná), celoprsté rukavice, chrániče končetin, páteře, ledvin. 
NOVÉ PRAVIDLO:  Bikerally/fourdown 
  OBĚ DISCIPLÍNY MUSÍTE JET NA STEJNÉM KOLE!!! 
  Porušení se trestá vyloučením bez odvolání. 

 

 

 

 



Časový harmonogram:  Viz. příloha 

Vývoz závodníků:  Nebyl povolen PČR. Je zakázáno tažení, vlečení a to na všechny způsoby!! 

Toalety:  2x toi toi od soboty do neděle u cesty nad parkovištěm. 

Zdravotní záchranná služba:  Zajištěna po celou dobu závodu WBC bikerally  

Časomíra:  Fotobuňka Start – Cíl / 2x, výsledky on-line, LCD projekce 

Výsledky:   On-line na www.wbcrally.com. V centru závodu v informačním centru. 

Ceny věcné/finanční:  U všech vypsaných kategorii první tři nejlepší obdrží věcné ceny pokud 
neobdrží finanční 

Ubytování:  Pátek i sobota možnost stanového městečka u sokolovny v Lípě, kontaktní 
osoba Haferník Jiří 774 824 868. 

 

Za všechny závodníky do 18 let musí přihlášku podepsat zákonný zástupce! Každý závodník je povinen 
dodržovat pokyny pořadatelů, organizačního výboru, seznámit se, se sportovním řádem WBC (ke stažení 
na stránkách www.wbcrally.com) a těmito propozicemi a pravidly. 

Pořadatel si vyhrazuje právo na jakékoliv změny v harmonogramu závodu, případně závod přerušit nebo 
zrušit v případě, že by se vyskytly okolnosti narušující regulérnost závodu, či ohrožující bezpečnost 
závodníků. 

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 Lípě dne 18.5.2009 Haferník Jiří 

 

 

  

   

    

 

 

 

 


