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DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Č. 1 K BGF 2017
Značení tratí
Tratě i v letošním roce budou značeny dvojím způsobem:
1. Vodorovné značení – žluté papírové nálepovací šipky s logem BGF
budou lepeny při kraji tělesa vozovky vždy dvě před změnou směru, jedna
ve směru změny a dvě v novém směru.
2. Svislé značení – žlutá plastová šipka s logem BGF umístěna ve výši cca
1-1,5 m nad tělesem vozovky ukazující do nového směru jízdy.
Na některých místech je stále viditelné staré vodorovné značení malované na
těleso vozovky. Pokud nebude preškrtlé, je také stále platné.
Informační a varovné značky
I v letošním roce budou po trati rozmístěny specifické značky BGF upozorňující
na:
1.
2.
3.
4.

Začátek a konec měřeného úseku
Občerstvovací stanici
Tvar a směr zatáčky
Nebezpečné klesání

Prosíme, abyste těmto značkám věnovali náležitou pozornost a přizpůsobili
svou jízdu předávané informaci.
Pořadatelská služba
Všichni pořadatelé budou označeni zelenou vestou s logem BGF. Jejich
hlavním úkolem je řídit pohyb jezdců po tratích. Někteří budou vybaveni žlutým
praporkem a máváním budou oznamovat nebezpečný úsek. Každý účastník je
povinen se řídit jejich pokyny a při nerespektování těchto pokynů může být

z akce vyloučen.
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Parkování
Přímo na parkovišti P3, které je místem startu všech jízd a centrem Bohemian
Gran Fondo 2017, bude k dispozici cca 100 parkovacích míst pro účastníky
BGF 2017. Příjezd na parkoviště P3 bude omezen 10 min. před startem každé
jízdy. Účastníci BGF 2017 mohou parkovat svá vozidla na parkovišti P3 od
20:00 hod. pátku 22. 9. do 20:00 hod. soboty 23. 9. 2017.
Informace o dalších možnostech parkovaní na
www.ckrumlov.info/docs/cz/doprava_parking1_2009.xml.

Umístění a příjezd na parkoviště P3
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Svislé a vodorovné značení
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PŘIPOJTE SE K NÁM A POJEĎTE S NÁMI !
TĚŠÍME SE NA VÁS.
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