
WBC - SPECIALIZED BIKERALLY CHAMPIONSHIP 2009

Evolution Bikerally Zlín – Round 5 WBC
Datum: Neděle 6. září 2009 

Disciplína: MMČR v Bikerally 

Pořadatel: WBC

Centrum: Lesní čtvrť Zlín, hřiště za hvězdárnou 

Registrace: on-line na wbcrally.com 

Harmonogram: Sobota 5. září 2009 
Shakedown (neoficiální nepovinný trénink): 12:00 – 18:00
Shakedown probíhá na definitivně vypáskované trati
je volný, neměřený bez pořadatelského 
nebo zdravotního zabezpečení!
Prezence jezdců (výdej startovního čísla): 15:00 – 17:00

Neděle 6. září 2009 
Prezence jezdců (výdej startovního čísla): 8:00-9:00 
Oficiální trénink: 8:00-10:00 
Start 1.RZ: 10:30 
Cíl: cca 17:00 
Vyhlášení: cca 17:30  

Kategorie: 1. Celkové pořadí (všichni kromě S 15 a Žen)
2. Junioři (rok narození 1991-1994)
3. S 15  ( rok narození 1995 a výše)
4. Ženy (bez omezení věku)

Startovné: kategorie S 15 a Ženy: 150 Kč, ostatní 200 Kč (navíc vratná záloha na číslo 50 Kč)

Funkcionáři: Organizační výbor:
Ředitel závodu: Martin Chudárek
Zástupce ředitele: Ing. Ondřej Kymla
Hlavní časoměřič: Ing. Petr Linhart

Časomíra: Zajištěna firmou Pors, Cíl - fotobuňka, Start – startovací hodiny.

Zdravotní služba: Záchranná služba Zlín.

Trať: Klasická bikerallyová, tzn. lehčí sjezdová, přírodního charakteru, popis trati + foto na 
www.wbcrally.com. Celkem 4 rychlostní zkoušky na dvou tratích. Kategorie S15 a Ženy jen 
3 rychlostní zkoušky.

Chrániče: Každý jezdec musí mít chrániče: přilba, rukavice, chrániče kolen. Jezdci do 18 let musí mít 
navíc povinně přilbu integrální a od sezóny 2009 nově chránič páteře a chrániče loktů.

Pravidla: Na regulérnost závodu dohlíží sportovní komise WBC. Závod se jede dle pravidel WBC a 
řídí se sportovními řády WBC (ke stažení na stránkách www.wbcrally.com). 

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

Ceny: S15 a Ženy věcné, Junioři a Celkové pořadí věcné a finanční.

Všichni závodníci musí mít platnou kartu jezdce WBC. Lze ji vyřídit na místě při prezenci na základě přihlášky do 
seriálu WBC. (ke stažení na stránce http://www.wbcrally.com/wbc/modules/pravidla.php). Za juniory do 18 let 
musí přihlášku podepsat zákonný zástupce! Každý závodník je povinen dodržovat pokyny pořadatelů a seznámit 

se se sportovním řádem WBC (ke stažení na stránkách www.wbcrally.com).

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.

V Otrokovicích dne 19.8.2009

Ing. Ondřej Kymla
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