
 
 
 

   
 

   

 
17th SVOBODA BŘEZÍK BIKERALLY TRNAVA 

 
Round 5 Gergel Wood Bikerally Series 2021 

ve sjezdu horských kol 
 

 

 

PROPOZICE ZÁVODU 
Datum: pátek 3. září - sobota 4. září 2021 

Pořadatel:  SPEEDBIKE TEAM Fryšták   

Spolupořadatel:  WBS 

Ředitel závodu: Nášel Lukáš 

Zástupce ředitele: Žůrek Aleš 

Vedení WBS a komisaři: viz Pravidla WBS 

Kontakt na pořadatele: Nášel Lukáš +420 721 05 32 06 

Pravidla bikerally: dle Pravidel WBS 2021 (www.bikegeneration.cz) a těchto propozic 

Časomíra: ing. Linhart Petr (Pluto) 

Místo konání: SKI Areál Trnava u Zlína, příjezd značen jen od Slušovic !! v Podkopné lhotě se 

spravuje cesta- proto příjezd jen od Slušovic!!            www.rstrnava.cz 

Registrace do seriálu: nově přihlášení, dosud neregistrovaní na místě v den závodu 

Registrace do závodu: on-line na www.bikegeneration.cz do středy 1. 9. 2021, 22.00 hod. 
 na místě sobota 4. 9. 2021 

 
 

http://www.bikegeneration.cz/


Časový harmonogram: 

Pátek 3. 9. 2021    14.00 – 18.30 hod. Shakedown  
 (neoficiální nepovinný trénink, probíhá na definitivně vypáskované 
 trati, je volný, neměřený, bez pořadatelského i zdravotního zajištění) 
   
Sobota 4. 9. 2021 7.30 - 10.00 hod. registrace do závodu 
 8.00 - 10.00 hod. povinný trénink se zdravotním a pořadatelským 
 zabezpečením, neměřený 
  

 11.00 hod. Start RZ1 Levá 
 12.20 hod. RZ 2 Levá 
 13.50 hod. RZ 3 Pravá krmelec 
 15.10 hod. RZ 4 Pravá krmelec (uvedené časy platí pro start 1. jezdce st. č. 301) 

 16.30 hod. Vyhlášení výsledků  
 
Trať: Klasická bikerallyová, tzn. lehčí sjezd přírodního charakteru.  

4 měřené jízdy (RZ) na dvou tratích. Vypáskovaná, nebezpečné místa značeny 

barevným sprejem nebo překryty molitany, všechny skoky objízdné. 

Startovné: 400 Kč kategorie Muži, Ženy, Junior, Hardtail, Gentlemen, Legend, Paradownhill 

on-line přihlášení   
150 Kč kategorie Střelci on-line přihlášení  
500 Kč a 250 Kč bez on-line přihlášení (přihlášení až na místě)                         

Vše + 50 Kč vratná záloha na startovní číslo.  

Vývoz:  vlek je plně v režii SKI areálu Trnava 
 shakedown pátek 200,- Kč 
 závod sobota 150,- Kč (bude se vybírat navíc ke startovnému) 
 startovní číslo bude v den závodu sloužit jako poukázka na vlek 
     
Kategorie:  Absolutní klasifikace  
 Muži (ročník 1986 - 2001) 
 Junioři (ročník 2002 - 2005) 
 Střelci (ročník 2006 a více) 
 Ženy (bez omezení věku) 
 Hardtail (bez omezení věku, podmínkou je pevný rám) 
 Gentlemen (ročník 1976 - 1985) 
 Legendy (ročník 1975 a níže) 
 Paradownhill (bez omezení věku,vícestopé kolo) 
      
Povinné chrániče: dle Pravidel WBS     

Penalizace: dle Pravidel WBS 

Výsledky: on-line na www.bikegeneration.cz a v centru závodu na LCD 

Zdravotní záchr. služba: zajištěna po celou dobu oficiálního tréninku a závodu bikerally  

Ceny věcné/finanční: Ve všech vypsaných kategoriích obdrží první tři jezdci poháry a věcné ceny.   
Čtyři absolutně nejrychlejší jezdci bez rozdílu kategorií obdrží prize money: 
 

 1. místo 1.500,- Kč   
 2. místo 1.000,- Kč   
 3. místo  700,- Kč 
4. místo  300,- Kč 
 
Toalety: toalety u vleku za budovou bufetu  

  

 

http://www.bikegeneration.cz/


 

Každý závodník je povinen dodržovat pokyny vedení WBS, pořadatelů, organizačního výboru, seznámit se, 
s pravidly WBS (ke stažení na stránkách www.bikegeneration.cz) a těmito propozicemi. Pořadatel si 
vyhrazuje právo na jakékoliv změny v harmonogramu závodu, případně závod přerušit nebo zkrátit, 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 23. 8. 2021      

 

  


