
Warszawa, 30.08.2018 r. 

9. TAURON FESTIWAL BIEGOWY 2018                               

FUNDACJA INSTYTUT STUDIÓW WSCHODNICH 

00-382 WARSZAWA, biuro ul. Solec 85/33. 

 

KOMUNIKAT  MEDIALNY 

INFORMACJA  DLA PRZEWOŹNIKÓW PUBLICZNYCH 

O utrudnieniach w ruchu drogowym – na drogach Powiatu Nowosądeckiego w dniach 

07-09.09.2018 

 

PIĄTEK :  7.09.2018 r. w KRYNICY-ZDROJU: 

 

- godz. 18.45 do 21.15 w Krynicy Zdrój z „Deptaka” – drogą powiatową DP-1512 K 

  (ulica K.Pułaskiego) do TYLICZA, ul. Krótką do Rynku, dalej w ul. Biskupa 

  Tylickiego i powrót DP-1512 K (ulicą K.Pułaskiego) do METY na Deptaku w 

  Krynicy Zdrój – odbędzie się bieg uliczny na dystansie 15 kilometrów – ok. 300 osób. 

  UWAGA! Cała trasa biegu będzie zamknięta od 18.45 do 21.15 dla ruchu drogowego. 

  Objazd z Krynicy Z. do Tylicza – przez Krzyżówkę lub Powroźnik. 

  Podst.prawna-Dec.Starosty Nowosądeckiego-PZD-UD.460.17.2018.TS z 29.06.2018 r. 

 

- godz. 22.20 do 23.30 w Krynicy-Zdroju z „Deptaka” – drogą powiatową DP-1512 K 

  (ulica K.Pułaskiego) – do willi ROMA – gdzie nastąpi nawrót i powrót do METY na  

  Deptaka w Krynicy-Zdroju odbędzie się bieg uliczny-nocny na dystansie 7 kilometrów – 

  ok. 600 osób. 

  UWAGA! Cała trasa biegu będzie zamknięta od 22.20 do 23.30 dla ruchu drogowego. 

  Objazd z Krynicy-Zdroju do Tylicza - przez Krzyżówkę lub Powroźnik.  

  Podst.prawna-Dec.Starosty Nowosądeckiego-PZD.UD.460.18.2018.TS z 29.08.2018 r.  

 

SOBOTA: 8.09.2018 r. w KRYNICY-ZDROJU i MUSZYNIE : 

 

- godz. 2.50 do 3.15 w Krynicy-Zdroju odbędzie się START biegu na 100 km. z 

  Deptaka, dalej ul. I.Kraszewskiego tj. DW-971 aż do skrzyżowania z ul. Halną, w 

  tym czasie ten odcinek DW-971 będzie obustronnie całkowicie zamknięty dla ruchu 

  drogowego. Biegnie ok. 1000 osób. 

 

- godz. 10.45 do 12.30 z Krynicy Zdrój DW – 971 do Muszyny gdzie obwodnicą przez 

  przejazd kolejowy, ul. J.Piłsudskiego do al. Zdrojowej na Zapopradziu – odbędzie się 

  bieg uliczny na dystansie 10 kilometrów. Biegnie – ok. 2300 osób. 

  UWAGA! Cała trasa biegu będzie zamknięta od 10.45 do 12.30 dla ruchu drogowego.   

 

- godz. 11.30 do 17.00 na DW-971 w Krynicy Z. (na ul. Zdrojowej) na odcinku skrzyżo- 

  wania z ul. Pocztową (na wysokości Poczty Polskiej), będzie się odbywał przebieg 

  zawodników przez ul. Zdrojową, w tym miejscu i czasie ruch drogowy będzie 

  obustronnie zamykany przez Policję na kilka-kilkanaście sekund, tak aby zawodnicy 

  mogli bezpiecznie przebiec. 

  UWAGA ! 

- godz. 17.00 do 20.00 w tym samym miejscu jw. ruch drogowy będzie całkowicie 

  zamknięty.  Objazd przez Tylicz i Powroźnik. 

 

- godz. 22.00 do 22.45 w Krynicy Zdrój na DW-971 z Deptaka w ul.J.Piłsudskiego do  



  skrzyżowania z ul. Słotwińską gdzie nastąpi nawrót i powrót tą samą trasą do METY  

  na „Deptak”będzie się odbywał bieg uliczny na dystansie 5 kilometrów „NOCNY  

  BIEG  RODZINNY”  - ok. 400- osób. 

  UWAGA!  Cała trasa biegu będzie zamknięta od 21.50 do 22.45 dla ruchu drogowego.  

  Objazd przez Mochnaczkę, Tylicz, Powroźnik. 

 

SOBOTA: 8.09.2018 r. w RYTRZE : 

 

- od godz. 05.30 do ok. 09.30 zawodnicy biegu na 100 kilometrów będą przebiegali przez 

  most na rz. Poprad i biegli dalej wzdłuż drogi krajowej DK nr 87 (prawą stroną- 

  poboczem) aż do skrzyżowania z drogą powiatową DP nr 1532 w kierunku OW „Perła  

  Południa”, dalej będą przebiegali przez DK nr 87 i przejazd kolejowy – na czas tego  

  przebiegu ruch drogowy będzie obustronnie zamykany na kilka-kilkanaście sekund 

  przez Straż Graniczną. Dalej zawodnicy pobiegną DP nr 1532 ok. 3 km. (prawą stroną  

  drogi) aż do szlaków turystycznych. 

  Prosimy kierowców o ostrożną jazdę. 

 

- o godz. 05.30 z boiska sportowego obok „Perły Południa” nastąpi START grupy 150 

  biegaczy – wbiegną na DP nr 1532 w kierunku Przehyby, na szlak turystyczny. 

  Prosimy kierowców o ostrożną jazdę. 

 

- o godz. 06.30 z boiska sportowego obok „Perły Południa” nastąpi START biegu na 64 

  Kilometry – ok. 900 osób – wbiegną na DP nr 1532 w kierunku Przehyby, jw. 

  Prosimy kierowców o ostrożną jazdę. 

 

SOBOTA: 08.09.2018 r. w PIWNICZNEJ-ZDROJU: 

 

- od godz. 07.30 do ok. 15.00 zawodnicy biegów na 100 i 64 kilometry będą wbiegali w 

  ulicę Szczawnicką przy skrzyżowaniu z ul. Daszyńskiego – ruchem drogowym będzie 

  tam kierowała Straż Graniczna lub Policja, dalej pobiegną prawą stroną ul.  

  Daszyńskiego do skrzyżowania z ul. Krynicką, DK nr 87, tam przebiegiem w ul.  

  K.Wielkiego będzie kierowała Policja, ruch będzie obustronnie zatrzymywany na kilka, 

  kilkadziesiąt sekund. Dalej zawodnicy pobiegną ul. K.Wielkiego do mostu na rz.  

  Poprad i będą przebiegać przez ul. T.Kościuszki w ul. Leśną – ruch drogowy będzie 

  obustronnie zamykany przez Straż Graniczną lub Policję na kilka-kilkadziesiąt sekund 

  na czas przebiegu. 

  Prosimy kierowców o szczególnie ostrożną jazdę na w/w odcinkach. 

 

- o godz. 11.30 do 11.40 z ul. Targowej odbędzie się START biegu na 34 kilometry – 

  do METY w Krynicy Z. ok.1300 osób, dalej przebieg przez most na rz. Poprad i przez 

  ul. T.Kościuszki – w ul. Leśną, tu ruchem będzie kierowała Straż Graniczna lub Policja 

  Prosimy kierowców o szczególnie ostrożną jazdę na ul. T.Kościuszki. 

 

SOBOTA: 8.09.2018 r. ŁOMNICA-ZDRÓJ, WIERCHOMLA MAŁA i WIELKA : 

 

- od godz. 8.30 do ok. 17.00 w tych miejscowościach zawodnicy będą się poruszali po 

  drogach gminnych, będą przez nie przebiegali – dlatego prosimy kierowców o ostrożną 

  jazdę. 

 

 



NIEDZIELA: 09.09.2018 r.  w KRYNICY-ZDROJU, MUSZYNIE i TYLICZU : 

 

- od godz. 8.15 do 14.00 odbędzie się bieg uliczny maratoński na dystansie 42.195 m, 

  START na „Deptaku” w Krynicy Z., dalej DW nr 971 w kierunku Powroźnika i  

  Muszyny, do Andrzejówki gdzie na wysokości Stacji PKP – nawrót do Muszyny i 

  Powroźnika, gdzie skręt w prawo w DP nr 1513 do Tylicza tam skręt w lewo w ul.  

  K.Pułaskiego DP nr 1512 do METY na „Deptak” w Krynicy 

  W biegu weźmie udział ok. 300 osób. 

  UWAGA !  Cała trasa biegu będzie zamknięta dla ruchu drogowego. 

 

- od godz. 9.10 do 12.10 odbędzie się bieg uliczny-półmaraton na dystansie 21.097 m. 

  START na „Deptaku” w Krynicy Z. dalej DW nr 971 w kierunku Powroźnika i 

  tam skręt w lewo w DP nr 1513 do Tylicza, gdzie skręt w prawo w ul. 

  K.Pułaskiego, dalej do METY na „DEPTAK” w Krynicy Zdrój. 

  UWAGA !  Cała trasa biegu będzie zamknięta dla ruchu drogowego. 

 

- od godz. 10.15 do 14.00 na DW nr 971 w Krynicy Z. (na ul. Zdrojowej) na odcinku  

   skrzyżowania z ul. Pocztową (na wysokości Poczty Polskiej), będzie się odbywał  

   przebieg zawodników przez ul. Zdrojową, w tym miejscu i czasie ruch drogowy będzie 

   obustronnie zamykany przez Policję na kilka-kilkanaście sekund, tak aby biegacze 

   mogli bezpiecznie przebiec. Bieg „RUNEK RUN” po szlakach Beskidu Sądeckiego. 

 

WSZYSTKIE  TRASY BIEGOWE  9. TAURON  FB  2018  BĘDĄ SUKCESYWNIE 

ODBLOKOWYWANE PO PRZEBIEGNIĘCIU OSTATNIEGO ZAWODNIKA – i tak : 

 

- DROGA NA CZARNY POTOK – ok. 9.20, (dn. 9.09.2018 „KORAL MARATON”) 

- CENTRUM MUSZYNY – ok. 12.00 (w dniu jw.) 

- POWROŹNIK i CAŁA DW nr 971 – ok. 12.30/50  (w dniu jw.). 

 

Wszystkie biegi będą pilotowane i zamykane pilotem przez POLICJĘ. Na końcu kolumny 

biegowej jadą pojazdy organizatora, karetka ratownictwa medycznego i ekipy składającej 

inżynierię drogową. 

 

Wszystkie trasy biegowe są zabezpieczone przez SŁUŻBĘ PORZĄDKOWĄ 

ORGANIZATORA – DRUHOWIE OSP W ŻÓŁTYCH KAMIZELKACH NA CZARNYCH 

MUNDURACH ĆWICZEBNYCH – PROSZĘ SIĘ STOSOWAĆ DO ICH POLECEŃ. 

 

Organizatorzy i zawodnicy – ok. 10 000 uczestników, wszystkich zawodów sportowych i 

rekreacyjnych  9. TAURON FESTIWALU BIEGOWEGO 2018, proszą wszystkich 

uczestników ruchu drogowego o cierpliwość i zrozumienie oraz przepraszają za utrudnienia w 

tym również Mieszkańców, Turystów, Kuracjuszy i Przewoźników.  

 

Zezwolenia na Biegi :       

 

DU-4-437-67-3/18  ZDW/PW/2018/7601/DU4TBMA – „ŻYCIOWA DZIESIĄTKA“ 

DU-4-437-70-2/18  ZDW/PW/2018/7608/DU4TBMA – „NOCNY BR na 5 KM“ 

DU-4-437-69-3/18  ZDW/PW/2018/7603/DU4TBMA – „PÓŁMARATON“ 

DU-4-437-85-3/18  ZDW/PW/2018/7604/DU4TBMA – „RUNEK RUN“ 

DU-4-437-68-3/18  ZDW/PW/2018/7602/DU4TBMA – „KORAL MARATON“ 

O.KR.Z-1.4330.62.2018.kk.10117.7221  „BIEG 7 DOLIN“ 



 

Fundacja Instytut Studiów Wchodnich 

Fundacja Festiwal Biegów 


