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W najbliższą niedzielę w Elblągu odbędą się zawody cyklu Garmin Iron Triathlon. W zawodach
weźmie udział ponad 500 zawodników z całego kraju. Niestety elblążanie muszą przygotować
się nie tylko na sportowe emocje, ale także na spore utrudnienia w ruchu drogowym.
W niedzielę (18.06 br.) w godzinach 10:00-16:00 zamknięte dla ruchu kołowego będzie całe
Stare Miasto. Nie będzie możliwości wjazdu ani wyjazdu z dzielnicy. Z ruchu wyłączone będą
również ulice – Ofiar Sprawy Elbląskiej, Bożego Ciała, Stawidłowa, Radomska, Most Unii
Europejskiej, Browarna, Mazurska oraz droga wojewódzka 503 aż do Kamionka Wielkiego.
Mieszkańcy ww. ulic oraz Rubna, Jagodna w godzinach trwania imprezy nie będą mieli
możliwości wyjazdu na drogę wojewódzką 503. Mieszkańcy Bielnika I kierować się muszą
drogą betonową na drogę 7.
Z ruchu wyłączony będzie również Most Unii Europejskiej. Podróżujący od strony Gdańska,
będą kierowani objazdem przez ul. Nowodworską. Dla kierowców planujących poruszanie się w
kierunku Suchacza, Kadyn oraz Tolkmicka przygotowany zostanie objazd przez Łęcze.
W związku z organizacją imprezy wprowadzone zostaną również zmiany w funkcjonowaniu
komunikacji miejskiej.
Od ok. 11:00 do ok. 16:00 wprowadzone zostaną tymczasowe zmiany w funkcjonowaniu linii nr
11 i 14:
Linia nr 11
Dla następujących kursów na obu kierunkach, trasa skrócona do przystanku Odrodzenia/ pętla
w kierunku Odrodzenia: wyjazd z Dębicy godz. 11:13, 11:59, 12:45, 13:31, 14:17, 15:03;
w kierunku Dębicy: wyjazd z Odrodzenia/ pętla godz. 12:07, 12:53, 13:39, 14:25, 15:11, 16:02.
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Linia nr 14
Dla następujących kursów na obu kierunkach, trasa skrócona do przystanku do przystanku
Nowodworska/stacja paliw:
w kierunku do Ogólnej: wyjazd z dworca godz. 11:19, 12:39, 13:59, 15:24;
w kierunku do Dworca: wyjazd z Nowodworska/ stacja paliw godz. 12:13, 13:33, 14:53, 16:18.
Szczegółowa mapa przebiegu tras wszystkich konkurencji znajduje się na stronie organizatora http://www.irontriathlon.pl/triathlon-elblag/trasa/. Bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na
zmienione oznakowanie i nie jeżdżenie "na pamięć". Ruchem będą kierować funkcjonariusze
elbląskiej Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz
organizatorzy.
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