4. PZU Cracovia Półmaraton Królewski
2017-10-06
W niedzielę, 15 października odbędzie się 4. PZU Cracovia Półmaraton Królewski.

Ze zmianami w organizacji ruchu związanymi z tą imprezą można zapoznać się na
stronie organizatora Zarządu Infrastruktury Sportowej.

Trasa 4. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego
1. Start: ulica Lema ( w rejonie skrzyżowania z ul. Dąbską) – przed TAURON Areną
Kraków
2. Al. Jana Pawła II do łącznicy ul. Nowohuckiej
3. ul. Nowohucka do Al. Pokoju
4. Al. Pokoju do ul. Lema
5. ul. Lema jezdnią pod prąd – za skrzyżowaniem przed TAURON Areną Kraków
zawrotka do Al. Pokoju
6. Al. Pokoju jezdnią pod prąd do Ronda Grzegórzeckiego
7. w lewo w stronę mostu Kotlarskiego
8. ul. Kotlarską jezdnią pod prąd prawym pasem
9. łącznicą za mostem Kotlarskim w stronę ul. Zabłocie
10. ul. Zabłocie do ul. Nadwiślańskiej
11. ul. Nadwiślańską do ul. Brodzińskiego
12. ul. Staromostową
13. ul. Przy Moście na wprost do ul. Rollego
14. w prawo mostem Retmańskim do ul. Ludwinowskiej
15. Bulwar na wysokości ul. Ludwinowskiej
16. Bulwarem do ul. Zamkowej
17. ul. Zamkową w prawo do ul. Konopnickiej
18. prawym pasem mostu Dębnickiego do ul. Zwierzynieckiej

19. ul. Zwierzyniecką do ul. Powiśle
20. za przejściem dla pieszych wbieg na chodnik na górną pochylnię
21. pod Smokiem do głównej pochylni
22. Bulwarem do ul. Podgórskiej
23. po przejściu dla pieszych pod mostem Kotlarskim wbieg na ul. Podgórską
24. łącznicą do Ronda Grzegórzeckiego
25. w prawo w Al. Pokoju
26. drugą przełączką Al. Pokoju jezdnią pod prąd
27. Al. Pokoju do Ronda 308 Dywizjonu
28. po przejściu dla pieszych wbieg na chodnik wzdłuż Al. Pokoju w kierunku ul. Lema
29. w prawo na ul. Lema
30. Meta: TAURON Arena Kraków
Ponadto zachęcamy do pobrania aplikacji Yanosik, która uwzględni wszystkie
utrudnienia i poprowadzi kierowców możliwymi objazdami, omijając zamknięte ulice
oraz korki. Bezpłatna aplikacja poinformuje również o bieżącej sytuacji na drodze i
ostrzeże kierowców przed różnego rodzaju zagrożeniami na trasie.
Ulice czasowo wyłączone z komunikacji autobusowej:
ul. Lema (cała), od godz. 6:00 do godz. 16:00;
al. Pokoju (jezdnia północna od Ronda 308. Dywizjonu do Ronda Grzegórzeckiego), od
ok. godz. 9:30 do ok. godz. 15:00;
ul. Kotlarska i Most Kotlarski (prawy pas ruchu w kierunku Ronda Grzegórzeckiego),
od ok. godz. 9:30 do ok. godz. 14:00;
Most Dębnicki (prawy pas ruchu w kierunku północnym), od ok. godz. 9:30 do ok.
godz. 13:00;
al. Jana Pawła II (jezdnia południowa) od skrzyżowania z ul. Lema do ul. Nowohuckiej,
od ok. godz. 10:30 do ok. godz. 11:30.
Ulice czasowo wyłączone z komunikacji tramwajowej:

al. Pokoju (cała), od ok. godz. 10:30 do ok. godz. 14:00;
ul. Krakowska i Legionów Piłsudskiego, od ok. godz. 11:00 do ok. godz. 12:00.

W związku z tym, na czas zamknięć w ruchu, wprowadzone zostaną
następujące zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie:

Linie tramwajowe:
linia 1 – od ok. godz. 10:30 do ok. 14:00 od Wzgórz Krzesławickich do przystanku
„Rondo Czyżyńskie” kursować będzie bez zmian, następnie al. Jana Pawła II, Mogilską,
Powstania Warszawskiego, Grzegórzecką i dalej po swojej trasie da Salwatora;
linia 6 – od ok. godz. 11:00 do ok. godz. 12:00 z Kurdwanowa do przystanku
„Limanowskiego” kursować będzie bez zmian, następnie ul. Na Zjeździe, Starowiślną,
Poczta Gł., św. Gertrudy, Dominikańska i dalej po swojej trasie do Salwatora;
linia 8 – od ok. godz. 11:00 do ok. godz. 12:00 z Borku Fałęckiego do przystanku
„Korona” kursować będzie bez zmian, następnie ul. Limanowskiego, Na Zjeździe,
Starowiślną, Poczta Gł., św. Gertrudy, Dominikańska i dalej po swojej trasie
do Bronowic Małych;
linia 10 – od ok. godz. 11:00 do ok. 12:00 od Łagiewnik do przystanku „Korona”
kursować będzie bez zmian, następnie ul. Limanowskiego, Na Zjeździe, Starowiślna,
Poczta Gł., Westerplatte, Lubicz i dalej po swojej trasie do Kopca Wandy;
linia 13 – od ok. godz. 11:00 do ok. godz. 12:00 od Nowego Bieżanowa do przystanku
„Limanowskiego” kursować będzie bez zmian, następnie ul. Na Zjeździe, Starowiślną,
Poczta Gł., św. Gertrudy, Dominikańska i dalej po swojej trasie do Bronowic;
linia 14 – od ok. godz. 10:30 do ok. 14:00 z Mistrzejowic do przystanku „Rondo
Czyżyńskie” kursować będzie bez zmian, następnie al. Jana Pawła II, Mogilską, Lubicz
i dalej po swojej obecnej trasie do Bronowic;
linia 22 – od ok. godz. 10:30 do ok. 14:00 z Walcowni do przystanku „Rondo
Czyżyńskie” kursować będzie bez zmian, następnie al. Jana Pawła II, Mogilską, al.
Powstania Warszawskiego do Ronda Grzegórzeckiego i dalej po swojej trasie do Borku
Fałęckiego.

Linie autobusowe:

linia 125 – od. ok. godz. 9:30 do ok. godz. 14:30 od Złocienia do przystanku
„Stoczniowców” kursować będzie bez zmian, następnie ulicą Nowohucką,
Klimeckiego, Kotlarską do Ronda Grzegórzeckiego i dalej bez zmian do Szpitala
Rydygiera;
linia 128 – od ok. godz. 6:00 do ok. godz. 9:30 od Zajezdni Płaszów do przystanku
„Ofiar Dąbia” kursować będzie bez zmian, następnie al. Pokoju, al. Powstania
Warszawskiego, ul. Mogilską do przystanku „Wieczysta” i dalej bez zmian do Prądnika
Czerwonego. Przystanek "TAURON Arena Kraków Wieczysta" w kierunku Zajezdni
Płaszów z ul. Lema zostaje przeniesiony na ul. Mogilską. Od ok. godz. 9:30 do ok.
godz. 14:30 od Zajezdni Płaszów do przystanku „Stoczniowców” kursować będzie bez
zmian, następnie ulicą Nowohucką, Klimeckiego, Kotlarską, al. Powstania
Warszawskiego, ul. Mogilską do przystanku „Wieczysta” i dalej bez zmian
do Prądnika Czerwonego;
linia 178 - od ok. godz. 10:30 do ok. godz.
11:30 przystanki "Stella-Sawickiego" oraz "Rondo 308 Dywizjonu" w kierunku Pod
Fortem będa zawieszone;
linia 424 – od ok. godz. 10:30 do ok. godz. 11:30 od Os. Podwawelskiego do Ronda
Młyńskiego kursować będzie bez zmian, następnie po trasie linii 124, ul. Pilotów,
Ułanów, al. Jana Pawła II do przystanku końcowego TAURON Arena Kraków Wieczysta.
Powrót ul. Meissnera;
linia 701 - zastępcza linia autobusowa kursować będzie po trasie: Ofiar Dąbia - Ofiar
Dąbia - al. Pokoju - Fabryczna - Grzegórzecka - Rogozińskiego - al. Pokoju - Rondo
Czyżyńskie. Powrót: Rondo Czyżyńskie - al. Pokoju - Nowohucka - Stoczniowców
- Ofiar Dąbia. Linia kursować będzie w godz. 10:00 - 14:00 z częstotliwością co 10
minut. Linia zatrzymywać się będzie na następujących przystankach: "Ofiar
Dąbia"(przystanek końcowy i początkowy na ul. Ofiar Dąbia, za skrzyżowaniem z ul.
Bajeczną), "Fabryczna" (na ul. Fabrycznej), "Teatr Variete" (na ul.
Rogozińskiego), "Francesco Nullo", "Fabryczna" (za skrzyżowaniem z ul.
Fabryczną), "Ofiar Dąbia", "Dąbie", "TAURON Arena Kraków al. Pokoju", "M1 Al.
Pokoju", "Rondo 308 Dwyizjonu", "Centralna", "Rondo Czyżyńskie" (przystanek
końcowy i początkowy na al. Pokoju, po zawróceniu na rondzie). W kierunku
przeciwnym: "Rondo Czyżyńskie", "Centralna", "Rondo 308 Dywizjonu", "M1
Nowohucka", "Elektrociepłownia Kraków", "Koszykarska", "Stoczniowców", "Ofiar
Dąbia".
Pociągi tramwajowe oraz autobusy na trasach objazdowych zatrzymują się na
istniejących przystankach.
Informujemy, że podane wyżej godziny są orientacyjne. Zamknięcie trasy oraz
przywrócenie ruchu nastąpi na polecenie policji i służb nadzoru ruchu.

Zasady zachowania ważności biletów:
Bilety okresowe wykupione na w/w linie zachowują ważność we wszystkich
pojazdach Komunikacji Miejskiej w Krakowie zarówno na stałych trasach tych linii, jak
i na objazdowej.

Za utrudnienia przepraszamy!
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