
                  PneuVraník – WBC 2009 - Round 4

Datum: 24.7 – 25. 7. 2009

Pořadatel: Speedbike team Fryšták ,  www.sbt.estranky.cz  

                                               Seriál  WBC - Round 4 , www.wbcrally.com                                       

Místo konání Rekreační středisko Trnava 
                                               GPS: s.š. 49°19′2.943″N, v.d. 17°51′27.854″E
                                                         http://rstrnava.cz/kontakt/

Kontakt na pořadatele: Nášel Josef 602772298, ing.Kučný Karel 775578000

mail: speedbike@seznam.cz

Funkcionáři WBC: Martin Chudárek, Ondřej Kymla, Tomáš Musil

Funkcionáři tratí: Nášel Josef – vedoucí tratí
(stavitelé tratí) Kolajík Martin, Nášel  Lukáš

Delegáti pro trať za  WBC: Michal Červenka, Pavel Čep

Příjezd: Vyznačen od pátku 24. července ze směrů Slušovice a Kašava
 

Registrace on-line:  na  www.wbcrally.com

Registrace na místě: Pátek 24.7.2009 -17.00 hod – 18.00 hod, sobota 25.7.2009 -7.30 hod- 
                                               8.30 hod

Shakedown (neoficiální nepovinný trénink WBC bikerally ) probíhá dne 24.7.2009 
14.00hod – 18.00 hod  na definitivně vypáskované trati. Je volný, neměřený, bez 
pořadatelského nebo zdravotního zabezpečení ! 

Parkoviště: Pod nástupem na lanovku a na přilehlé louce – vypáskováno a označeno
              Mimo tyto místa je přísně zakázáno parkovat.  

                                     

                                      WBC BIKERALLY
Pravidla WBC bikerally: Viz. příloha Sportovní řády WBC 2009 na www.wbcrally.com

Startovné :                               Startovné 200 Kč /8 Euro kat. elit, junior
Startovné 150 Kč /6 Euro kat. ženy, super 15
Vratná záloha na st. č. 50 kč / 2 Euro
Vlek : Shakedown  50Kč / 2 Euro
Vlek : Závod : 130 Kč / 5 Euro

Kategorie WBC bikerally: Super 15 (rok narození 1995 a výše)
Ženy (bez ohledu na věk) 
Junioři (rok narození 1991 - 1994)
Celkové pořadí
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Trať: Klasická bikerallyová, tzn. lehčí sjezdová, přírodního charakteru. 
Celkem 4 rychlostní zkoušky na dvou tratích. Vypáskovány, 
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 / dle řádů WBC /.

Časový harmonogram: Pátek 24.7.2009
                                               Shakedown: 14:00 - 18:00
                                               Prezence: 17:30 - 18:30

                                               Sobota 25.7.2009
                                               Prezence: 7:30 - 8:30
                                               Ofic. trénink: 7:30 - 9:30
                                               Start  1.RZ: 10:00
                                               Start  2.RZ: 11:00

Start  3 RZ: 13:00
Start  4 RZ: 14:00

                                               Cíl bikerally: cca 16:00
                                               Vyhlášení: cca 16:30

Vývoz závodníků:               Lanovka v areálu RS Trnava / ceny viz. Startovné /

Toalety: 1x toi toi od soboty do neděle u cesty nad parkovištěm.1x WC 
v areálu bufetu RS Trnava

Zdravotní záchranná služba: Zajištěna po celou dobu závodu WBC bikerally  25.7.2009

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 pod nástupem na vlek 
RS Trnava , Rekreační areál Dešná – www.camp-desna.cz, tel 
577986333

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. 

Ve Fryštáku dne 21.6.2009 Ing. Karel Kučný
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