
Informace - Mistrovství světa 2017 

 

26. ročník Mistrovství světa v biketrialu se bude konat v Pujaltu v 
Katalánsku od 14. do 18. srpna 2017. 

Akce bude pořádána BAC, (BikeTrial Association Catalunya) a OCI 
Sport, kteří byli již dříve partnerem BIU při soutěžích v Igualadě a Odeně. 

Katalánsko je místo, kde se narodil biketrial a bude jistě ideálním místem 
pro nejdůležitější událost biketrialové sezóny. 

Český jezdec Václav Kolář a Ben Savage z Velké Británie, obhájci titulů, jsou připraveni přijmout 
výzvu v kategorii Elite: kontaktujte svého národního delegáta nebo napište přímo na 
info@biketrialinternational.com, abyste věděli, jak se zúčastnit této otevřené akce. 

BIU, BAC a město Pujalt pracují na přípravě toho nejlepšího přivítání a pobytu pro všechny jezdce a 
rodiny pro tento týden sportu. 

Návrh agendy: 

9 / 10-08-2017   otevření kempu 

13-08-2017  neděle.  Slavnostní zahájení a prezentace týmů. 

14-08-2017  pondělí  první kolo skupina B 

15-08-2017  úterý první kolo skupina A 

16-08-2017  středa volný den 

17-08-2017  čtvrtek druhé kolo skupina B 

18-08-2017  pátek druhé kolo skupiny A 

18-08-2017  Pátek  udílení cen, závěrečný ceremoniál, ukončení MS 2017, večeře a večírek.  

Stejný den začíná Velká Pujaltská letní párty. 

21 / 22-08-2017   uzavření kempu. 

Podrobnější informace budou brzy zveřejněny v oficiální agendě WBC 2017 
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WBC 2017 informations 

 

The 26
th
 edition of the World BikeTrial Championship will be held in Pujalt, Catalunya, from the 

14
th
 August to the 18

th
 August 2017. 

The event will be organized by BAC, the BikeTrial Association Catalunya and OCI Sport, already 
partner of BIU in Igualada and Odena competition. Catalunya is the cradle where BikeTrial was born, 
will be the perfect place for the most important BikeTrial event of the season. 

Czech rider Vaclav Kolar and Ben Savage from United Kingdom will be the defending champions 
ready to accept the challenge in the Elite category: contact your national delegate or write directly 
to info@biketrialinternational.com to know how to take part in this open event. 

BIU, BAC and the City of Pujalt are on work to prepare the best welcome and the best stay to all 
Riders and families for this week of Sport. 

Draft of Agenda: 

 9 / 10-08-2017 opening of the camping area 

 13-08-2017 Sunday. Ceremony of reception of delegates and presentation of teams. 

 14-08-2017 Monday first round group B 

 15-08-2017 Tuesday first round group A 

 16-08-2017 Wednesday relax 

 17-08-2017 Thursday, second round group B 

 18-08-2017 Friday, second round group A 

 18-08-2017 Friday awards finale ceremony, WBC closing, dinner and party. The same day begins 
the Great Party of Summer of Pujalt. 

 21 / 22-08-2017 closure of camping area. 

More detalied information coming soon in WBC 2017 Official Agenda 
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