Příručka fotografy a pořadatele pro Zlatý Kahanec 2018
Cílem této příručky je pomoci fotografům a pořadatelům se vzájemnou komunikací.

Pokyny pro pořadatele
Prosíme všechny pořadatele o schovívavost k akreditovaným fotografům ve vestách PRESS. Jejich
práce pomáhá významně propagaci Těrlického okruhu. Fotografové mají na exponovaných místech
vymezené prostory. Pokud budou v jiném místě, je na Vašem uvážení, zda fotografa vykážete, nebo
ne. Fotograf se nesmí pochybovat v prostorách, které jsou v této příručce vymezeny jako „Zakázaný
prostor pro fotografy“. Pokud ani přes Vaše důsledné upozornění fotograf prostory neopustí – hlaste
to prosím vedení závodu i s číslem vesty či jménem.

Prostor pro fotografy
Po zkušenostech z minulých let jsme se rozhodli vytvořit tato pravidla, která by v ideálním případě
měla předejít sporům mezi fotografy a pořadateli u trati. Samozřejmě máme zájem na tom, abyste u
nás pořídili zajímavé snímky, které pomohou s propagací Těrlického okruhu. Naopak nemáme zájem
na tom, abyste se vystavovali přílišnému riziku. Vaše případné zranění udělá negativní reklamu
podniku, kterou nevyváží ani ty nejlepší snímky. Navíc jde samozřejmě o Vaše zdraví. Odpovědnost za
své činy stvrzujete svým podpisem při žádosti o akreditaci.
Zároveň chceme pořadatelům u trati rozvázat ruce v jednání s Vámi. Věříme, že pořádek dělá přátele,
že jsme vymezili dostatečné prostory a že se Vám u nás bude dobře pracovat.
Pokud v nějakém prostoru není fotografování výslovně povoleno nebo zakázáno, záleží vždy na Vaší
domluvě s pořadatelem na trati. Prosíme o oboustranné slušné jednání. Jde nám všem o pěkné
závody a zážitky z motorsportu.

Další pokyny
Vždy můžete pořizovat snímky z diváckých zón. Pokud budete fotit v prostoru startu a cíle, tak prosím
respektujte pokyny pořadatelů a nezdržujte startovní proceduru. Pokud budete mít nějaké náměty
na zdokonalení této příručky, uvítáme je na mailu prosport3@seznam.cz. Samozřejmě se nám
napoprvé nepodařilo podchytit všechna zajímavá, ale i sporná místa. Budeme rádi, když společně
příručku vyladíme a vzájemně si ušetříme spory.
Všem vstřícným traťovým komisařům a fotografům předem děkujeme za spolupráci a těšíme se na
krásné záběry.
Za kolektiv Prosport-CZ z.s.
Petr Hrabčák
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První pravá zatáčka
1 – Lze pořídit zajímavé snímky čelně. Na cílové rovince se motocykly pohybují rychlostí až 300 km/h.
Zvažte prosím vzdálenost, ze které budete snímky pořizovat. Povolený prostor začíná cca na úrovni
porostu tůjí a pokračuje směrem od trati. Pokud můžete být dále, tak toho prosím využijte. Toto
místo může být v případě hromadné nehody například v prvním kole nebezpečné. Při focení se držte
co nejvíce u plotu a neopouštějte chodník, pokud od startu přijíždí motocykly.
2 – Populární fotka z první zatáčky. Pohybujte se prosím v trojúhelníku, mezi plotem soukromé
zahrady, trafostanicí a dřevěným sloupem. V této zatáčce dochází k mnoha pádům.
3 – Uvnitř zatáčky se pohybujte za středem oblouku. Nebudete tak bránit jezdcům ve výhledu na
výjezd ze zatáčky. Nevstupujte do bezprostřední blízkosti dráhy a berte ohledy na diváky, kteří stojí za
vámi.
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Retardér
1 – Prostor za svodidly na nájezdu do retardéru. Při přesunu do zóny 3 po hlavní silnici dejte pozor na
jezdce, kteří projíždí retardér rovně.
2 – Vnitřní strana nájezdu do retardéru. Nevstupujte do prostoru za betonovým nájezdem na louku.
Přesun do zóny 4 je možný podél pásky ohraničující prostor pro diváky.
3 – Druhá bříza ve směru závodu je nejbližší bod u trati, ve kterém je možné stát. Využít můžete
prostor až na kraj chodníku. Při přecházení silnice a přesunu do zóny 1 dejte pozor na jezdce, kteří
projíždí retardér rovně.
4 – Prostor na vnitřní straně výjezdu z retardéru. Je možné stát od reklamních poutačů směrem po
trati až k propustku. Nevstupujte na chodník – nebudete tak bránit jezdcům ve výhledu.
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Kruhový objezd
Kruhový objezd je pro fotografy velmi problematický, protože v této části okruhu používáme hodně
bezpečnostního materiálu, který vám bude bránit ve výhledu. Obecně je možné stát v prostoru před
samoobsluhou a na vnitřní straně okruhu u autobusové zastávky.
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Šikana „U tenisu“
V šikaně v Bludovicích je možné pořizovat fotografie z vjezdů k rodinným domům. Většinou jde ale o
soukromé pozemky. Chovejte se tam prosím slušně a v případě, že vás bude někdo z místních
obyvatel z těchto prostor vykazovat, neprodleně je uposlechněte. Bez tolerance těchto lidí
nemůžeme další ročníky pořádat.
Dále je možné stát na straně kurtů v odbočce na místní komunikaci. Fotky z výjezdů můžete pořídit
na vnitřku okruhu, pokud budete stát těsně u plotu. Z druhé strany komunikace můžete stát na
travnaté ploše u zastávky a výjezd lze fotit z ulice Přátelství. Nejdále však na úrovni plotů viz mapka.
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Horizont v Životicích
Jedná se o nebezpečnou a rychlou pasáž našeho okruhu. Na vnější straně okruhu je možné fotit
z vjezdů k rodinným domům. Nepoškozujte ale zeleň domácích.
Na vnitřku okruhu lze fotit z vjezdů na účelové komunikace. Ideálně se můžete ukrýt za roh plotů.
V tomto místě bude použito velké množství bezpečnostního materiálu a to vám pravděpodobně
zhorší hledání ideálního záběru. V této pasáži okruhu své postavení konzultujte s příslušným
traťovým komisařem.
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Retardér „U zvoničky“
Nájezd do retardéru je možné fotit z prostoru kolem křížku a za autobusovou zastávkou. Výjezd
z boku pak na druhé straně komunikace mezi zastávkou a rohem plotu – viz mapka. Výjezd čelně
vyfotíte omezeně na vjezdu na účelovou komunikaci na vnějšku okruhu. Zde stůjte za sloupem, nebo
za rohem plotu.
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Poslední pravá zatáčka
V této zatáčce není mnoho prostoru pro bezpečné focení. Pokud se budete pohybovat po vnějšku
zatáčky, můžete využít prostor maximálně 2 metry od začátku divácké zóny. Myslete ale na diváky za
sebou.
Vnitřek zatáčky je možné fotit za druhým lomem plotu sadu tak, abyste nepřekáželi ve výhledu
projíždějícího závodníka.
Omezeně je možné stát na nájezdu podél plotu. Jde ale o nebezpečné místo. Využijte tedy ve
vlastním zájmu sloupů a stůjte co nejvíce u plotu sadu.
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