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Newsletter 9/2016 - Aktuální změny a další novinky.

Translate
Prohlédněte si ve svém
oblíbeném prohlížeči

OPRAVY KOMUNIKACÍ A NUTNÉ ZMĚNY
Tento newsletter doplňuje informace k průběhu letošní BGF 2016. Věnujte
prosím jeho obsahu potřebnou pozornost. Aktuální novinky najdete také na
webových stránkách.
Opravy komunikací a z toho vyplývající drobné úpravy tras.
1. Úsek Zátoň – Suš (trasy BGF a SYF). Letošní jarní povodně vážně
poškodily most, přes který přechází silnice v úseku Zátoň-Suš. Termíny pro
opravu mostu nebyly dodrženy. Náhradní trasa vede přes obec Slubice a
Bohdalovice a v obci Suš se vrátí na původní trať. Objížďka je o 2,6 km delší
než původní trat, přidává 70 m převýšení a vede po kvalitní silnici s jedinou
výjimkou krátkého úseku (cca 50 m) přímo v obci Suš, kde není opraven povrch
vozovky.
Objízdná trasa mění i délku měřeného úseku Slubice-Světlík. Začátek
měřeného úseku je posunut až do obce Suš a měřený úsek končí na obvyklém
místě, tj. na vrcholu stoupání před obcí Světlík. Délka měřeného úseku je nově
pouze 3600 m s převýšením 160 m.
2. Úsek Větřní – Český Krumlov (trasy 5KM, BGF a SYF). Oprava
komunikace probíhá také na komunikaci přicházející do Českého Krumlova ve
směru od Větřní. Opravovaný úsek je střídavě jednosměrný a provoz je řízen

semaforem. Z důvodu bezpečnosti a plynulosti jízdy budou jezdci
přesměrováni za obcí Větří z levého na na pravý břeh Vltavy. Na původní trať
se cyklisté vrátí v Českém Krumlově. Délka objízdného úseku je 5 km a je
shodná s délkou původní trasy. Stav pravobřežní komunikace je dobrý .
3. Úsek Jánské Údolí – Brloh (traty 5KM, BGF a FCK). Dne 18. 9. 2016 byla
pro veškerý provoz uzavřena i silnice č.III/1436 v Jánském Údolí. V tomto
případě je objízdná trasa dlouhá 4,8 km (2 km a 20 nastoupaných metrů navíc
oproti původní trase), vede přes obec Rojšín a v Brloze se vrací na původní
trať.
Nová služba.
Drop Off Service. V Zátoni, v Ktiši a v Holubově (tedy v místech doplnění vody)
budou k dispozici přepravky, do kterých bude možné odložit již nepotřebné
součásti oblečení. Ty pak budou převezeny do Českého Krumlova, do místa
startu na parkoviště P2 k pozdějšímu vyzvednutí. Všechna zmiňovaná místa
(tedy Zátoň, Ktiš i Holubov) jsou na úpatí dlouhých stoupání a mnozí jezdci
tuto možnost požadovali již v minulých ročnících.
Orientační průjezdní časy sběrného vozu.
Sběrný vůz bude k dispozici po celé délce všech tras BGF 2016. Bude se
pohybovat za poslednim jezdcem a v případě překročení časového limitu má
pravomoc navrhovat odstoupení ze soutěže a návrat jezdce do cíle buď ve
sběrném vozidle či po náhradní zkrácené trase. Pro jezdce, kteří z technických
či jiných důvodů budou muset zastavit na trati a vyčkat příjezdu sběrného vozu,
jsou níže uvedené orientační časy průjezdu sběrného vozidla některými body
tratí BGF 2016. V případě nucené zastávky na trati doporučujeme vždy
kontaktovat dispečink závodu na čísle uvedeném na kartě itineráře BGF 2016,
kterou by měl mít vyplněnou každý účastník BGF 2016 během jízdy u sebe.

Nezapomeňte si k předstartovní registraci přinést vytištěné a podepsané prohlášení

účastníka - najdete ho ve svém Profilu. Výrazně tím urychlíte a zjednodušíte celý
proces. Registrace (Pá od 17 do 21 hod, So od 7 hod) budou letos nově probíhat v
prostorách pivovaru Eggenberg, v původní restauraci FORMANKA, která se nachází
cca 100 m od startu BGF.

POJEĎTE TAKÉ S NÁMI !
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