ETAP 2 UTRUDNIENIA W RUCHU
OPOLE:
Start honorowy nastąpi z Rynku w Opolu o godzinie 14:50. Przez pierwszych pięć kilometrów
kolarze nie będą się ścigać. Start ostry nastąpi dopiero w okolicach kampusu Politechniki
Opolskiej.
Zanim kolarze tam dotrą, przejadą przez Plac Wolności, skręcając na tamtejszym rondzie w
prawo wzdłuż opolskiej Filharmonii. Następnie przejadą ulicami Żwirki i Wigury, Powolnego,
Krakowską, Piastowską, Spychalskiego, Niemodlińską i Prószkowską, gdzie nastąpi wcześniej
wspomniany start ostry.
Z Opola skierują się w stronę Krapkowic. Przejadą przez Górę Świętej Anny oraz Strzelce
Opolskie.
Ruch na trasie będzie wstrzymywany operacyjnie na około 20 minut przed planowanym
przejazdem kolarzy i przywracany bezpośrednio po przejechaniu peletonu.

ZABRZE:
1. Na całej trasie wyścigu zabroniony będzie postój pojazdów (na jezdni i na
chodniku).
2. W dniu wyścigu Drogowa Trasa Średnicowa w kierunku Katowic będzie przejezdna
w obszarze miasta Zabrze, jednak bez możliwości zjazdu i wjazdu przez węzeł
Roosevelta.
3. W dniu wyścigu Drogowa Trasa Średnicowa w kierunku Gliwic na odcinku od węzła
Rymera do węzła Roosevelta będzie przejezdna w obszarze miasta Zabrze wyłącznie do
godziny 13.30.
Po tym czasie objazd w kierunku Gliwic poprowadzony
będzie ulicami: Rymera – Wolności i dalej w kierunku ulicy Brysza, Stalmacha zgodnie
z istniejącym oznakowaniem kierunkowym. Ruch na DTŚ w kierunku Gliwic zostanie
przywrócony po zakończeniu wyścigu, tj. około godz. 20.00.
4. Dojazd do os. Dzierżona możliwy będzie również dla jadących ul. Winklera od
strony
ul. Makoszowskiej, poprzez udrożnienie przejazdu w miejscu
istniejących barier betonowych (jak w roku ubiegłym).
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5. Utrzymany zostanie ruch w obydwu kierunkach na ul. Gen de Gaulle'a od ul.
Goethego do ul. Roosevelta oraz w obydwu kierunkach na ul. Roosevelta od Gen. de
Gaulle'a do ul. 3 Maja.
6. Wszystkie rejony skrzyżowań drogowych na trasie wyścigu zostaną objęte patrolami
służb mundurowych (Policja, Straż Miejska).
Trasa 77 Tour de Pologne przebiega również przez miasta ościenne, co będzie miało wpływ na
zmiany w kursowaniu pojazdów komunikacji publicznej na liniach obsługujących miasto
Zabrze.
Szczegółowe dane pozyskać można w Zarządzie Transportu Metropolitarnego.
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