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Trasa III etapu Euroregion Tatry Tour 

Wróblówka 13.08.2017r.  
 

Wyścig ze startu wspólnego 52,9 km. 
 

Start honorowy – Wróblówka stadion  godz. 10.00 

Trasa  

Wróblówka - Czarny Dunajec ul. Kolejowa, Rynek, 

Czarny Dunajec skrzyżowanie sygnalizacja świetlna (Służby Policji) – Piekielnik skrzyż. (Służby 

Organizatora)  -  godz. 10.20 – 10.21 

10,0 km droga wojewódzka 957 
 

Start Ostry – Piekielnik  – godz. 10.20 – 10.21  

Piekielnik – Załuczne Odrowąż  – Pieniążkowice  (Służby Policji) -  godz. 10,32- 10,34 

8,9 km, droga powiatowa 
 

Pieniążkowice – Dział skrzyżowanie - (Służby Policji) -  godz.10.35- 10.37 

1,3 km droga wojewódzka 958 
 

Dział skrzyżowanie - Dział (Służby organizatora) –Morawczyna (Służby Organizatora) - godz. 10.44 – 10.47 

5.9 km droga powiatowa  
 

Morawczyna  - Trute – Ludźmierz skrzyż. do Krauszowa (Służby Organizatora) - godz. 10.50 – 10.54 

4,2 km droga powiatowa 
 

Ludźmierz – Krauszów – Długopole skrzyż.  (Służby organizatora) godz.10.57 – 11.01 

4,5 km droga powiatowa 
 

Długopole – Dział skrzyż. Morawczyna (Służby organizatora) godz. 11.00 – 11.04 

1,3 km droga powiatowa 
 

Dział –Morawczyna (Służby Organizatora) -  godz.11.09 – 11.14 

5.9 km droga powiatowa  
 

Morawczyna  - Trute – Ludźmierz skrzyż. do Krauszowa (Służby Organizatora) -  godz. 11.15 – 11.20 

4,2 km droga powiatowa 
 

Ludźmierz – Krauszów – Długopole – Wróblówka Stadion.  (Służby organizatora) godz. 11.30 – 11.37 

9,8 km droga powiatowa 

 

Meta –  Wróblówka obwodnica  - 52,9 km, godz. 11.30 – 11.37 

 

 

Uwaga: Wyścig szosowy ze startu wspólnego. Na całej trasie, podczas przejazdu kolumny wyścigu, 

będzie się odbywało wykorzystanie drogi w sposób szczególny, w ten sposób, że na pasie drogowym w 

kierunku jazdy wyścigu ruch odbywać się będzie przy częściowo ograniczonym ruchu kołowym, na 

czas przejazdu kolumny wyścigu (Policyjny pilotaż). Zawodnicy jadący poza peletonem,(strata 

większa niż 2 min) przed którymi nie ma pojazdu policji ani pilota, poruszają się poza 

zabezpieczeniem i muszą bezwzględnie przestrzegać przepisów kodeksu drogowego.  Przed kolumną 

wyścigu pojedzie patrol Policji (samochód) i pilot organizatora(motocykl lub samochód). 

 

 


