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Registrace na BGF 2016 otevřeny.
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Hladký průběh loňského ročníku a zvýšený zájem účastníků byl rozhodující pro návrh 3. ročníku
Bohemian Gran Fondo, který se uskuteční 1. 10. 2016 v Českém Krumlově. Naším hlavním
cílem zůstává i pro letošní ročník udržení vysoké úrovně bezpečnosti pro všechny účastníky
BGF 2016.
Velké změny jsme pro Vás v letošním roce připravili ve sportovní oblasti. Podrobnější informace
naleznete na našich webových stránkách.
Přidána pátá trať – 5K Monument (5KM), která svými parametry (221 km a 5282 m
převýšení), představuje novou výzvu pro ty, kteří podobné výzvy jsou připraveni přijmout.
Pro jezdce 5KM bude možné v případě potřeby v polovině trati zvolit kratší
pokračovaní (startem v BAT) – 3.5K MO..MENT Fondo (145 km, 3444 m).
Přidán čtvrtý měřený úsek ArnoštovDlouhý hřeben (5KM, BGF, FCK).
Nově navržená trasa Sponzor Fondo (SPF).
Nový název pro nejkratší trať BikeAThon (BAT). Výsledková listina u této jízdy bude nově
řazena v pořadí startovních čísel.
Nově zařazená týmová bodovací soutěž, kde každý ze tří členů týmu jede odlišný typ
tratě.
Změny jsou také v registračních poplatcích. Zavádíme bonusy za včasné přihlášení. Cenově
zvýhodněná je i přihláška tříčlenného týmu, viz tabulka.
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BGF 2016 bude mít i letošním roce svůj charitativní cíl. V loňském roce jsme převedli na účet
charitativního partnera, Projektu 35, částku 100.000 Kč. Výběru charitativního partnera věnujeme
velikou pozornost a jeho jméno oznámíme ihned po skončení jeho výběru.
Za celý organizační tým, který Vás i letos zve k účasti, se těším na společné setkání 1. 10. 2016
v Českém Krumlově.
Jiří Hlach
Hlavní pořadatel
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