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PRZED STARTEM

DOJAZD

MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE

PORĄBKA

LEGENDA

start zakaz wjazdu biuro zawodów 

(sobota i niedziela) 

meta

parking biuro zawodów 

i prelekcje (piątek)

LINK DO AKTYWNEJ MAPKI ONLINE

W związku z prowadzonymi pracami remontowymi na DW 948 (główna droga przebiega-

jąca przez dolinę wzdłuż jezior) dojazd w rejon zawodów zalecany jest z pominięciem 

odcinka od zapory w Tresnej do skrzyżowania z DW946 (zjazd na Suchą Beskidzką 

w Oczkowie). Ten odcinek drogi jest obecnie objęty zakazem – prowadzone są prace, ruch 

częściowo odbywa się wahadłowo. Zakaz nie obejmuje jednak dojazdu do posesji przy 

ulicach Rachwalska, Wodna, Pogodna, Astrów, Oczkowska, Fiołkowska, Głogowska, Nad 

Jeziorem, Cyprysowa i Krakowska. 

Należy również pamiętać, że przejazd przez Porąbkę do Międzybrodzia Bialskiego jest 

możliwy tylko przez Czaniec i centrum Porąbki i zaporę (wschodnią stroną Soły).

Bez przeszkód i utrudnień można dojechać do Międzybrodzia Bialskiego od strony Bielska 

Białej Straconki, przez przełęcz Przegibek.

Dla uczestników Maratonu:  6:10, 6:30, 6:50 

Odjazdy z przystanku Porąbka Stadion  

 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:00, 21:00. 

Dla uczestników Rollercoastera:   7:15, 8:00, 8:20 

– osoby, które chcą odebrać pakiet w dniu startu w biurze zawodów w Międzybrodziu 

Bialskim prosimy o skorzystanie z dwóch pierwszych kursów – dojazd kursem o 6:50 nie daje 

gwarancji, że zdążycie Państwo odebrać pakiet.

Bezpłatne skorzystanie z linii powrotnej na podstawie okazania numeru startowego.

– analogicznie prosimy osoby które chcą odebrać pakiet w sobotę rano o wybranie dwóch 

pierwszych kursów.

(wyjazd z parkingu przy Stadionie LKS w Porąbce).

Trasa: Porąbka Stadion-Międzybrodzie Bialskie Centrum-Międzybrodzie Bialskie Orionówka-

Międzybrodzie Żywieckie-Międzybrodzie Żywieckie Kryształowe Wzgórze

Poranne kursy na start 

Kursy powrotne

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW: 

PARKIN
G

I AUTOBUSY

Jako, że sobotnie biegi startują z Międzybrodzia Bialskiego, a ich meta jest zlokalizowana 

w Porąbce (5 km odległości) pojawia się problem dotarcia na start lub powrotu z mety. 

W związku z tym dla osób, których z mety nie odbiorą znajomi, proponujemy dwa możliwe 

rozwiązania. 
 

Pierwsze: zaparkowanie samochodu w Międzybrodziu Bialskim i powrót z mety autobusem 

(bezpłatny dla biegaczy). Parking w Międzybrodziu jest zlokalizowany przy ul. Sportowej 

(tyły stadionu, ok. 200 m od startu). Można też zaparkować w rejonie poczty przy ul. 

Strażackiej jak również w okolicach kościoła. Nie będzie możliwości parkowania przy ul. 

Brodek – teren strefy startu .

Autobusy powrotne będą kursować od godziny 14:15, w mniej więcej godzinnych 

odstępach, aż do godziny 21. Szczegółowy rozkład znajdziecie poniżej 
.

Drugie rozwiązanie to zaparkowanie samochodu w Porąbce i dojazd na start 

podstawionym autobusem. Zawodnicy chcący pozostawić samochody w rejonie mety 

mają do dyspozycji ogólnodostępne parkingi: Urzędzie Gminy i OSP, Galerii Soła i Ośrodku 

Zdrowia. W Porąbce praktykowane jest również parkowanie wzdłuż ul. Żywieckiej, jednak 

należy pamiętać przy takim parkowaniu o przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego. 

Prosimy o nie parkowanie na prywatnym parkingu sklepu Lewiatan. Nie będzie możliwości 

parkowania i zatrzymywania się przy ul Stadionowej, z której będą ruszać autobusy 
.
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PRELEK䠀�JI

Bieganie i gór zwiedzanie z aplikacją Polskie Góry

Latem i zimą, czyli między biegami górskimi a skitouringiem

 Z Beskidu Małego po medale Mistrzostw Polski

Zdrowe serce biegacza – o profilaktyce zdrowotnej 

w sportach wytrzymałościowych

18:30

19:15

20:00

20:45

– Robert Celiński – biegacz, twórca aplikacji “Polskie Góry”

 – Mateusz Knap (biegacz górski i skitourowy, Team Dynafit).

 – Marcin Kubica

 –  prof. Łukasz Małek – kardiolog sportowy (Narodowy Instytu t

Kardiologii w Aninie), autor strony „Kardiolog sportowy – Prof. 

Łukasz Małek” .

Spotkania w formule prelekcja oraz Q&A.

BIUR
O

ZAWODÓW

DO BIURA PRZY䠀�HODZIMY Z PEŁNYM WYPOSAŻENIEM OBOWIĄZKOWYM. 

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO KONTROLI 䠀�AŁOŚ䠀�I LUB JEDNEGO 

Z ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA

.

PROSIMY O W䠀�ZEŚNIEJSZE WYDRUKOWANIE I UZUPEŁNIENIE OŚWIAD䠀�ZEŃ 

KONIE䠀�ZNY䠀�H DO ZŁOŻENIA W BIURZE ZAWODÓW, KTÓRE OTRZYMALIŚ䠀�IE 

PAŃSTWO W ZAŁA䠀�ZNIKU MAILA.

worki depozytowe nie będą rozdawane obligatoryjnie, aby nie 

produkować śmieci. Będziemy je wydawali na życzenie w biurze 

zawodów.

UWAGA:

Gorąco zachęcamy do odbioru numerów startowych już w piątek. Tego dnia biuro będzie 

zlokalizowane w Gminnym Ośrodku Kultury w Porąbce (ul. Rynek 22) i czynne w godzinach 

od 17:00 do 21:30. Równocześnie zapraszamy na zaplanowane tego dnia prelekcje, których 

szczegółowy program i tematykę znajdziesz poniżej 
.

Istnieje też możliwość odebrania numerów w dniu startu w Międzybrodziu Bialskim (biuro 

będzie zlokalizowane w plenerze, w rejonie startu przy ul. Brodek). Biuro będzie czynne od 

godziny 6:00 do 9:15 (z przerwą na czas startu maratonu ok. g. 8:00), jednak numery dla 

uczestników Maratonu będą wydawane tylko do 7:30� Dlatego prosimy o odebranie 

w miarę możliwości pakietu w piątek lub rozważne wybranie opcji transportu autobuso-

wego (pierwsze dwa kursy)

.

Biuro zawodów dla uczestników verticala będzie czynne bezpośrednio przed startem biegu, 

w niedzielę od godziny 8:00 do 8:50 przy starcie w Międzybrodziu Bialskim przy ul. Brodek.

LINK DO AKTYWNEJ MAPKI ONLINE

https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1-vXcH-_RjZXpy9CtjLxNQ4T9JV2X7Tll&usp=sharing

