
 

1 ) Start honorowy  godzina  10.30 – Jabłonka, obok Kościoła Parafialnego w Jabłonce 

 ( złożenie kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II oraz na grobie porucznika Wendelina 

Dziubka, a także przy pomniku ks Ferdynanda Machaya ).  

Zabezpieczają służby organizatora. Droga gminna. 

 

2 ) 1,8 km – Jabłonka , droga gminna, Pomnik Ocaleni Dzięki Odważnym. Zabezpieczają służby 

organizatora. 

 

3 ) 5,9 km – Orawka, skrzyżowanie z drogą krajową S7. Zabezpiecza Policja. Godzina  11.00. 

Kościół w Orawce, złożenie kwiatów pod pomnikiem lotników. 

4 ) 5,9 km – godzina 11.30, wyjazd od Kościoła w Orawce, zabezpiecza Policja. 

5 ) 6,0 km – Orawka, skrzyżowanie S7 z drogą gminną Za Wodą, zabezpiecza Policja. 

6 ) 8,3 km – Jabłonka, skrzyżowanie S7 z ulicą Bolesława Prusa, zabezpieczają służby 

organizatora. 

7 ) 9,1 km – Jabłonka, skrzyżowanie S7 z droga na cmentarz, zabezpieczają służby 

organizatora. 

8 ) 9,2 – Jabłonka, skrzyżowanie drogi S7 z drogą wojewódzką 957 kierunek Zubrzyca, 

zabezpiecza Policja 

9 ) 9,6 km – Jabłonka, skrzyżowanie S7 z droga gminną do Kościoła ulica Jana Pawła II, 

zabezpieczają służby organizatora. 

10 ) 10,0 km – Jabłonka, droga S7, rynek w Jabłonce, zabezpiecza Policja. Godzina 11.55 

11 ) 10,1 km – Jabłonka, droga S7, skrzyżowanie drogi krajowej z drogą wojewódzką 957 w 

kierunku Nowy Targ, zabezpiecza Policja. Godzina 11.57. 

12 ) 10,3 km – Jabłonka – droga S7, skrzyżowanie z ulicą 3–go Maja, droga do gminy. 

Zabezpieczają służby organizatora.  

13 ) 10,5 km – Jabłonka, droga S7, skrzyżowanie z droga wojewódzką nr 962 do Lipnicy. 

Zabezpiecza Policja. 

14 ) 10,9 km – Jabłonka, droga wojewódzka nr 962, skrzyżowanie z gminną drogą ulica Gęste 

Domy. Zabezpieczają służby organizatora.  

15 ) 11,2 km – Jabłonka, droga wojewódzka, skrzyżowanie z drogą gminną, ul Orawska. 

Zabezpieczają służby organizatora. 

16 ) 11,3 km – Jabłonka, droga wojewódzka, skrzyżowanie z drogą gminną, ul. Pasterska. 

Zabezpieczają służby organizatora. 

17 ) 13,8 km – Jabłonka, skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z droga powiatową obok CPN, 

zabezpiecza Policja. Godzina 12.25 

18 ) 14,8 km – Lipnica Wielka, skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z drogą powiatową. 

Zabezpiecza Policja. Godzina 12.30 

19 ) 17,1 km – Lipnica Wielka, droga powiatowa z drogą osiedlową. Zabezpieczają służby 

organizatora. 

20 ) 18,3 km – Lipnica Wielka, Kościół Parafialny, złożenie kwiatów na grobie Piotra 

Borowego. Zabezpiecza Policja. Godzina 12.40 

21 ) 18,3 – Lipnica Wielka, Kościół Parafialny, wyjazd godzina 13.10. Zabezpiecza Policja. 



22 ) 18,6 km – Lipnica Wielka, skrzyżowanie drogi powiatowej z droga gminną „ 

Slamczykówka „. Zabezpieczają służby organizatora. 

23 ) 21,1 km – Lipnica Wielka, skrzyżowanie drogi powiatowej z drogą gminną 

 „ Slamczykówka „  . Zabezpiecza Policja. Godzina 12.50 

24 ) 22,3 km – Lipnica Mała, Kościół Parafialny, złożenie kwiatów pod pomnikiem ks.  Józefa 

Buronia. Zabezpiecza Policja. Godzina 12.55 

25 ) 22,3 km – wyjazd z kościoła w Lipnicy Małej, godzina 13.25 

25 ) 23,6 km – Lipnica Mała, skrzyżowanie drogi powiatowej  z drogą osiedlową. 

Zabezpieczają służby organizatora 

25 ) 23,7 km- Lipnica Mała, skrzyżowanie drogi powiatowej  z drogą osiedlową. Zabezpieczają 

służby organizatora 

26 ) 23,8 km  - Lipnica Mała, skrzyżowanie drogi powiatowej z drogą osiedlową. 

Zabezpieczają służby organizatora. 

27 ) 25,1 km – Lipnica Mała, skrzyżowanie drogi powiatowej  z drogą osiedlową. 

Zabezpieczają służby organizatora 

28 ) 27,1 km – Jabłonka,  skrzyżowanie drogi powiatowej z droga wojewódzką obok CPN. 

Zabezpiecza Policja. Godzina 14.00 

29 ) 29,7 km – Jabłonka, skrzyżowanie drogi wojewódzkiej 957 z droga gminną ulica Panowa. 

Zabezpiecza Policja.  

30 ) 31,0 km – stadion sportowy w Jabłonce. Zabezpieczają służby organizatora.  

Zakończenie Orawskiego Rajdu Rowerowego Szlakiem wielkich Orawian z okazji 100 rocznicy 

odzyskania niepodległości. 

 

UWAGA 
 

Na całej trasie Rajdu Rowerowego przejazd kolumny będzie się odbywał z wykorzystaniem 

drogi w sposób szczególny. W ten sposób na pasie drogowym w kierunku jazdy Rajdu 

Rowerowego ruch odbywać się będzie przy częściowo ograniczonym ruchu na czas przejazdu 

kolumny Rajdu ( policyjny pilotaż ). Uczestnicy jadący poza peletonem ( samochód z napisem 

koniec Rajdu ) przed którymi nie ma pojazdu policji ani pilota, poruszają się poza 

zabezpieczeniem i muszą bezwzględnie przestrzegać przepisów kodeksu drogowego. Przed 

kolumną Rajdu pojedzie patrol Policji i pilot organizatora ( motocykl lub samochód ). 

 

 

 

 

 


