
 

 

PROGRAM  MINUTOWY  RODZINNEGO  RAJDU  ROWEROWEGO   

              

ZAKLICZYN, DNIA 22 lipca 2017 ROKU 

 

10.45 – 11.15 – zbiórka uczestników na terenie parkingu przyklasztornego ul. 

Klasztorna w Zakliczynie. Zgłoszenia do Rajdu, pobieranie numerów i pakietów. 

11.15– 11.30– zbiórka uczestników do startu 

11.30 – Ul. Klasztorna - start Rodzinnego Rajdu Rowerowego na wszystkie trasy. 

12.30 – 12.45– przyjazd do mety na uczestników Rodzinnego Rajdu Rowerowego 

trasa Mini. 

13.00 – rozpoczęcie zawodów rowerowych dla dzieci. 

14.30 – 15.00 – zakooczenie zawodów dla dzieci 

16.00 – 16.30 – Powrót  uczestników z tras Średniej i Długiej. 

17.00 – zakooczenie imprezy 

 

Trasa MAXI / LARGE (40 km):  Zakliczyn ul .Klasztorna - Kooczyska - Budzyo - 

Jastrzębia - Jastrzębia dol. Jastrzębianki - Jamna(posiłek) -zielny szlak turystyczny 

na Bukowiec, niebieski szlak turystyczny w rejon Żabraczki następnie  drogą leśną 

do górnych zabudowao Posadowej Górowej , Ostryż Zachodni do doliny 

Paleśniczanki następnie po trasie MTB na Jamną-Jastrzębia Łazy. Jastrzębia - 

Budzyo Kooczyska - Zakliczyn Ul. Klasztorna 
 

Przejazd indywidualny uczestników otrzymujących mapki z trasą przejazdu przy 

normalnym ruchu drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Trasa 

oznaczona znakami rajdu. Ważniejsze skrzyżowania zabezpieczone przez służby 

porządkowe organizatora. Na trasie ratownicy medyczni.  

 

Trasa MIDI / MEDIUM (25 km):  Zakliczyn ul.Klasztorna - Kooczyska - Budzyo - 

Jastrzębia - Jastrzębia dol. Jastrzębianki - Jamna(posiłek) -Jastrzębia Łazy. 

Jastrzębia - Budzyo Kooczyska - Zakliczyn Ul. Klasztorna 



Przejazd uczestników indywidualny z pilotem, na koocu pojazd z ratownikami 

medycznymi. 

 

Trasa MINI / SMALL (ok 7 km):  Zakliczyn ul. Klasztorna -przejazd do skrzyżowania  

z ulicami Wyspiaoskiego i 17 stycznia. Następnie ul. Wyspiaoskiego, przecinamy 

drogę wojewódzką 975 i dalej Wyspiaoskiego do Jagiellooskiej ,Korczyoskiego do 

ul. Łęgi  i dalej wzdłuż potoku Wolanka do ul. Grabina. Skręt w lewo i dalej ul. 

Grabina do skrzyżowania z ul. Ruchu Oporu. Następnie ul. Ruchu Oporu w lewo  

do drogi wojewódzkiej 975 przecinamy ją i wjeżdżamy na ul. Klasztorną koocząc 

trasę. 

 

Przejazd indywidualny uczestników otrzymujących mapki z trasą przejazdu przy 

normalnym ruchu drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Trasa 

oznaczona znakami rajdu. Ważniejsze skrzyżowania zabezpieczone przez służby 

porządkowe organizatora. Na trasie ratownicy medyczni z radiowozem OSP 

Zakliczyn. 

 

Dane do kontaktu organizator główny: 
tel. (14) 665 37 37; e-mail: biuro@dunajecbiala.pl 

 

Dane do kontaktu organizator Rajdu w Zakliczynie: 
   Paweł Przybyło tel. 503 403 022; e-mail: pawel@2pmg.pl 

 

UWAGA!!!  Ilośd miejsc ograniczona – decyduje kolejnośd zgłoszeo. Jeśli chcesz wziąd 

udział, wyślij skan wypełnionego i podpisanego formularza na adres: pawel@2pmg.pl 

W razie pytao proszę dzwonid pod numer + 48 503 403 022. 

 

 

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego 

 

 

Polub fanpage Rodzinne Rajdy Rowerowe Małopolska 

https://www.facebook.com/ruszamynarowery/ 
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