
 

WORLD INLINE CUP V INLINE BRUSLENÍ 2018  
 
STRUČNÁ PRAVIDLA A INFORMACE  
 
VŠEOBECNÉ INFORMACE  
 
Závody TopClass  

• Peněžní výhra až 20 000 amerických dolarů  

• Body za umístění 1 – 50 (pro závody TopClass v zemích mimo Evropu se body násobí koeficientem 1,2).  

• Pro finálový závod se body násobí koeficientem 1,4.  
 
Závody Class1  

• Peněžní výhra až 5 000 eur  

• Body za umístění 1 – 20  
 
Peněžní výhra WIC Season End  
10 000 amerických dolarů  

• Aby byli závodníci způsobilí k plné peněžní výhře WIC Season End prize money musí se registrovat 
minimálně do tří závodů prostřednictvím WIC na webové stránce WIC.  

• Závodníci, kteří se registrovali do méně než tří závodů prostřednictvím domovské stránky WIC, ale závodí 
alespoň ve třech závodech, obdrží 50% peněžní výhry WIC Season End pro dotyčnou úroveň.  

• Týmy, které chtějí soutěžit o peněžní výhru WIC Season End, se musí registrovat minimálně do tří závodů 
prostřednictvím webové stránky WIC.  

• Body získané členem týmu WIC budou zahrnuty do HODNOCENÍ MISTROVSTVÍ SVĚTA V INLINE 
BRUSLENÍ DRUŽSTEV, pokud se akce WIC zúčastní alespoň dva. 

 
Celková peněžní výhra za všechny závody a peněžní výhra WIC Season End  
94 000 amerických dolarů  
 
Hotely  
Ubytování na dvě noci mimo Evropu uhradí místní organizátor závodů TopClass sportovcům s licencí WIC.  
 

KALENDÁŘ 
Oropesa, Španělsko – 17. března 2018 (Class1) 
Incheon, Korea – TopClass - bude oznámeno 
Remeš, Francie – 27. května 2018 (Class1)  
Dijon, Francie – 10. června 2018 (Class1)  
Ostrava, Česká republika – 16. června 2018 (Class1)  
Harbin, Čína – 14. července 2018 (TopClass)  
Berlín, Německo – 15. září (TopClass, finále) 

 

 
Licence WORLD INLINE CUP V INLINE BRUSLENÍ  

• Individuální licence na celou sezónu je 59,- eur na sportovce (k úhradě pouze po dosažení umístění 

opravňujícího k peněžní výhře; pokud je peněžní výhra nižší než 100,- eur, budou za licenci účtovány 
pouze poměrné poplatky). 

• 59,- eur pro každý tým WIC, registrace a platba prostřednictvím [[ODKAZ]] nejpozději jeden týden před 
závodem.  

 
Registrace do závodu WIC  

• Registrace prostřednictvím webové stránky WIC nebo místního organizátora  

Výjimka: přihlášky do závodu BMW BERLIN-MARATHON pouze prostřednictvím místního organizátora 

• Registrační poplatky prostřednictvím webové stránky WIC  

• 45,- eur pro závod Class1 (35,- pro juniory)  

• 59,- eur pro závod TopClass (45,- pro juniory)  
 
 
CO JE NOVÉHO V ROCE 2018? 

• Body získané závodníkem týmu WIC budou započteny do hodnocení MISTROVSTVÍ SVĚTA V INLINE 

BRUSLENÍ DRUŽSTEV, pokud se závodů WIC zúčastní alespoň 2 členové družstva 

http://www.world-inline-cup.com/
http://www.world-inline-cup.com/
http://www.world-inline-cup.com/
http://www.skating.bmw-berlin-marathon.com/
http://www.world-inline-cup.com/

