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II etap Rabka-Zdrój   03.07.2016r.                           

Wyścig ze startu wspólnego trasa „A” 65,1 km. 

 
Start honorowy – Rabka-Zdrój , deptak obok muszli koncertowej ul. Chopina  godź 13,00 

Trasa  

Rabka-Zdrój ul. Chopina – ul. Poniatowskiego, ul. Piłsudskiegi, ul. Zakopiańska - Chabówka za 

przejazdem kolejowym  godz 13,17 

5,1 km,  droga wojewódzka nr 958 

Start ostry  5,1 km -  Chabówka za przejazdem kolejowym  godź. 13,17 

Chabówka za przejazdem kolejowym(Służby Organizatora)-   -  Raba Wyżna skrzyż. (Służby 

Policji)-   godź. 13,22 – 13,24 

4,7 km,  droga wojewódzka nr 958 

Raba Wyżna – Harkabuz skrzyżowanie (Służby Organizatora)-  godź. 13,34 – 13,38 

6,0 km. – droga powiatowa 

Harkabuz skrzyżowanie – Bukowina Osiedle skrzyżowanie (Służby Organizatora)-  godź. 13,39 

– 13,44 

2,8 km – droga powiatowa 

Bukowina Osiedle  - Podszkle( Służby Organizatora)  – Piekielnik (Służby Policji )-  godź 13,51 

– 13,57 

8,1 km droga powiatowa 

Piekielnik – Załuczne – Odrowąż  Kościół (Służby Policji)-  godź 14,00- 14,07 

6,0 km, droga powiatowa 

Odrowąż Kościół – Odrowąż Górny(Służby Organizatora) – Bukowina Osiedle (Służby 

Organizatora)-  godź 14,10 – 14,18 

3.1 km droga gminna  

Bukowina Osiedle  - Podszkle(Służby Organizatora)-   – Piekielnik (Służby Policji)-  godź 14,22 

– 14,31 

8,1 km droga powiatowa 

Piekielnik – Załuczne – Odrowąż (Służby Organizatora)-  – Pieniążkowice skrzyż(Służby 

Policji)-  . godź 14,33 -14,43 

7,7 km, droga powiatowa 

Pieniążkowce skrzyżowanie – Bielanka - Raba Wyżna (Służby Policji)-  skrzyż godź 14,46 – 

14,57 

9,3 km,  droga wojewódzka nr 958  

Raba Wyżna – Harkabuz przełęcz (Służby Organizatora)-  godź. 14,58 – 15,10 

5,5 km. – droga powiatowa 

- Meta – Harkabuz przełęcz  65,1 km, godz. 14,58 - 15,10 

 

Uwaga: Na całej trasie, podczas przejazdu kolumny wyścigu, będzie się odbywało 

wykorzystanie drogi w sposób szczególny, poprzez zamknięcie ruchu kołowego i 

udostępnienie jej zawodnikom, oraz oznaczonym pojazdom związanym z zawodami (wozy 

techniczne, sędziowskie, karetka pogotowia) . Przed kolumną wyścigu pojedzie patrol 

Policji (samochód) i Pilot (motocykl). 
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II etap Rabka-Zdrój   03.07.2016r.                           

Wyścig ze startu wspólnego trasa „B” 47,9 km. 

 
Start honorowy – Rabka-Zdrój , deptak obok muszli koncertowej ul. Chopina  godź 13,00 

Trasa  

Rabka-Zdrój ul. Chopina – ul. Poniatowskiego, ul. Piłsudskiegi, ul. Zakopiańska - Chabówka za 

przejazdem kolejowym  godz 13,17 

5,1 km,  droga wojewódzka nr 958 

Start ostry 5,1 km -  Chabówka za przejazdem kolejowym  godź. 13,17 

Chabówka za przejazdem kolejowym(Służby Organizatora)-   -  Raba Wyżna skrzyż. (Służby 

Policji)-   godź. 13,22 – 13,24 

4,7 km,  droga wojewódzka nr 958 

Raba Wyżna – Harkabuz skrzyżowanie (Służby Organizatora)-  godź. 13,34 – 13,38 

6,0 km. – droga powiatowa 

Harkabuz skrzyżowanie – Bukowina Osiedle skrzyżowanie (Służby Organizatora)-  godź. 13,39 

– 13,44 

2,8 km – droga powiatowa 

Bukowina Osiedle  - Podszkle( Służby Organizatora)  – Piekielnik (Służby Policji )-  godź 13,51 

– 13,57 

8,1 km droga powiatowa 

Piekielnik – Załuczne – Odrowąż (Służby Organizatora)-  – Pieniążkowice skrzyż(Służby 

Policji)-  . godź 14,03 -14,11 

7,7 km, droga powiatowa 

Pieniążkowce skrzyżowanie – Bielanka - Raba Wyżna (Służby Policji)-  skrzyż godź 14,16 – 

14,27 

9,3 km,  droga wojewódzka nr 958  

Raba Wyżna – Harkabuz przełęcz (Służby Organizatora)-  godź. 14,30 – 14,45 

5,5 km. – droga powiatowa 

- Meta – Harkabuz przełęcz  47,9 km, godz. 14,30 - 14,45 

 

Uwaga: Na całej trasie, podczas przejazdu kolumny wyścigu, będzie się odbywało 

wykorzystanie drogi w sposób szczególny, poprzez zamknięcie ruchu kołowego i 

udostępnienie jej zawodnikom, oraz oznaczonym pojazdom związanym z zawodami (wozy 

techniczne, sędziowskie, karetka pogotowia) . Przed kolumną wyścigu pojedzie patrol 

Policji (samochód) i Pilot (motocykl). 

 

 

 

 

 

 

 


