XIII Półmaraton Marzanny. Utrudnienia w ruchu w niedzielę
2016-03-16
Już 20 marca (niedziela) odbędzie się impreza sportowa pod nazwą: 13. Krakowski
Półmaraton Marzanny, w tym 2. Krakowski Bieg z Dystansem „Dla Małych Serc”.
Przewidziane są utrudnienia w ruchu. Sprawdźcie trasę biegaczy.

Trasa biegu rozpocznie się o godz. 11.00 na Al. 3 Maja (deptak) a nastepnie
zostanie poprowadzona ulicami: Al. Focha (deptak), ul. Królowej Jadwigi, ul. Księcia
Józefa, Most Zwierzyniecki (chodnik), ulica dojazdowa w kierunku osiedla przy ul.
Praskiej, ulica za osiedlem (TS Tramwaj), Bulwar wzdłuż ul. Tynieckiej, Bulwar Poleski,
Bulwar Wołyński, ul. Ludwinowska, Most Retmański, ul. Rollego, Bulwar Podolski,
Kładka Ojca Bernatka (część rowerowa), Bulwar Inflancki, Bulwar przy Kościele na
Skałce, środkowa alejka w kierunku ulicy Smoczej, alejka na Bulwarach wzdłuż ul.
Smoczej, ul. Bernardyńska (chodnik), ul. św. Idziego, ul. Grodzka, Rynek Główny (linia
G-H), ul. Floriańska, Planty (od Bramy Floriańskiej do ul. Poselskiej), ul. Poselska, ul.
Senacka, ul. Kanonicza, ul. Podzamcze pod Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego,
Bulwar Czerwieński, Bulwar Rodła, ul. Flisacka, ul. T. Kościuszki, ul. Królowej Jadwigi,
ul. J. Gryfity, ul. Emaus, Al. Focha (część jezdni i deptak od strony Błoń w kierunku
Alei), Al. 3 Maja (deptak) – zakończenie biegu ok. godz. 14.30.

W związku z imprezą wystąpią następujące utrudnienia w ruchu:
- al. 3 Maja – zamknięta w godz. 6.00-15.00 (ruch tramwajowy bez zmian);
- al. Focha zamknięta w godz. 10.00-14.15 (zapewniony będzie wyjazd w kierunku
Alei z ulic: Kasztelańskiej, Prusa, Kraszewskiego, Kałuży);
- ul. Królowej Jadwigi (od ul. Focha do ul. Księcia Józefa) zamknięta w godz.
10.45-11.45;
- ul. Kościuszki (od ul. Komorowskiego do ul. Księcia Józefa), ul. Księcia Józefa (od ul.
Kościuszki do Mostu Zwierzynieckiego) zamknięte w godz. 10.00 -14.15;
- na pozostałych ulicach na trasie biegu oraz na Bulwarach Wiślanych są
przewidywane utrudnienia w ruchu (wyłączenia ruchu kołowego i pieszego na czas
przebiegnięcia uczestników imprezy);
- na trasie półmaratonu będą obowiązywały znaki zakazu zatrzymywania się
pojazdów oraz zostaną wyłączone drogi dla rowerów;

Zalecane objazdy :
dla zamkniętych: Al. 3 Maja, Al. Focha :

Od strony centrum dojazd do ul. Piastowskiej Aleją Mickiewicza i ul. Reymonta;
Od ul. Królowej Jadwigi dojazd do Al. Mickiewicza ulicą Piastowską i ul. Reymonta

dla zamkniętych: ul. Kościuszki, ul. Księcia Józefa
Od Alei Krasińskiego i ul. Zwierzynieckiej dojazd do ul. Księcia Józefa ulicami: M.
Konopnickiej, Rondo Grunwaldzkie, ul. Monte Cassino, ul. Zielińskiego (i odwrotnie od
ul. Księcia Józefa do centrum)

ZMIANY W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ:
Linie tramwajowe:
Od około godz. 10:30 do około godz. 13:30 zostanie wyłączona komunikacja
tramwajowa w ul. Dominikańskiej i ul. Franciszkańskiej. W związku z powyższym:
linie: 1, 6, 8, 13, 18, 20 będą kierowane przez ul. Westerplatte oraz Basztową do
swoich przystanków końcowych.
Ponadto, zostanie wyłączona z ruchu południowa część ul. Kościuszki na odcinku ul.
Flisacka – ul. Królowej Jadwigi, a przystanek "Salwator" na ul. Kościuszki nie będzie
funkcjonował (wsiadanie będzie się odbywało na pętli).
Linie autobusowe:
Od około godz. 10:00 do około godz. 14:00 wyłączona z ruchu zostanie al. Focha
(most na Rudawie) i północna część jezdni al. F. Focha na odcinku ul. Emaus - ul.
Kałuży, połowa jezdni ul. Ks. Józefa w kierunku Bielan i południowa część ul.
Kościuszki na odcinku ul. Flisacka – ul. Królowej Jadwigi. W związku z powyższym:
linia 100 - odjazdy z Kopca Kościuszki o godz. 11:00, 12:00 i 13:00 kierowane będą do
Os. Podwawelskiego jako linia 101;
linie 109, 209, 229, 239, 249, 259, 269 od około godz. 11:00 do około godz. 14:00
będą kierowane przez most Zwierzyniecki i ul. Monte Cassino do Os. Podwawelskiego.
Na trasie objazdowej w/w linie będą się zatrzymywać na przystankach "Szwedzka" i
"Centrum Kongresowe";
linia 134 – kursować będzie na trasie ZOO - Cichy Kącik;
linie 152 i 292 - od około godz. 11:00 - 14:00 kursować będą w obu kierunkach trasą
objazdową przez al. Mickiewicza, Czarnowiejską i Piastowską. Na trasie objazdowej

autobusy linii 152, 292 zatrzymywać się będą tylko na przystanku "Cichy Kącik";
linia 504 - odjazdy z Centrum JP II o godz. 10:50 i 12:20 oraz odjazdy z Cracovii
Stadion o godz. 11:49 i 13:09 kursują trasą objazdową przez ul. Dietla, most
Grunwaldzki, Konopnickiej, most Dębnicki, al. Krasińskiego z pominięciem
przystanków "Uniwersytet Jagielloński" i "Filharmonia".
Informujemy, że podane wyżej godziny są orientacyjne. Zamknięcie trasy oraz
przywrócenie ruchu w ul. Focha, ul. Księcia Józefa, ul. Kościuszki nastąpi na polecenie
policji i służb nadzoru ruchu.
Bilety okresowe wykupione na linie autobusowe 100, 109, 134, 152, 209, 229, 239,
249, 259, 269, 292, 504 oraz linie tramwajowe 1, 6, 8, 13, 18, 20 zachowują ważność
na trasach stałych i objazdowych.
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