17.05.2019 (Piątek)
Amfiteatr w Iławie
15:00

Otwarcie EXPO

17:00 - 19:00 Odbiór pakietów startowych
19:30 - 20:30 Oficjalna odprawa obowiązkowa dla wszystkich zawodników
20:30 - 21:00 Odbiór pakietów startowych

18.05.2019 (Sobota)
6:50 - Zbiórka do odjazdu autobusu na start ULTRA
08:30 - Start dystansu ULTRA JEZIORAK
8:50 - Zbiórka do odjazdu autobusu na start 2/3 ULTRA
10:00 - Start dystansu 2/3 ULTRA JEZIORAK
10:00 - Zbiórka do odjazdu autobusu na start 1/3 ULTRA
11:00 - Start dystansu 1/3 ULTRA JEZIORAK
11:30 - 14:30 - Przywitanie finisherów na mecie
12:00 – 13:00 – Rejs statkiem – przedstawiciele władz
14:00 – Dekoracja

Dobrzyki
Drogi: Droga Gminna Dobrzyki-Koziny, Drogi Powiatowe: 1307N, 1196N
Czas zajęcia: 8:20-8:40 (20 minut)
Uczestnicy startują na drodze gminnej o godzinie 8:30, biegną w kierunku Dobrzyk, następnie wkraczają na
drogę powiatową nr 1307N, skręcają w lewo, mijają Kanał Dobrzycki, następnie skręcają w prawo w drogę
powiatową 1197N. W Polajnach zbiegają z drogi publicznej w kierunku pierwszego odcinka pływackiego.

Plan zabezpieczenia: Po konsultacji w Zarządzie Dróg Powiatowych oraz w Komendzie Powiatowej Policji,
w związku z bardzo krótkim czasem zajęcia wnioskowanego odcinka, plan zabezpieczenia zakłada
chwilowe wstrzymanie ruchu przez Funkcjonariuszy Policji i służby organizatora (po jednej osobie w
punktach P1-P4).

Wieprz + Punkt Odżywczy
Drogi: Droga Gminna Pomielin – Wieprz, Droga Powiatowa 1325N
Czas zajęcia: 9:20-10:20 (45 minut)
Uczestnicy przepływają z Wyspy Czaplak na Pomielin i biegną w kierunku miejscowości Wieprz, następnie
skręcają w prawo na drogę powiatową nr 1325N, poruszają się nią przez 900 metrów, a następnie skręcają w
kierunku Jeziora na kolejny odcinek pływacki.

Plan zabezpieczenia: Droga gminna: Peleton uczestników jest już mocno rozciągnięty, między kolejnymi
nadbiegającymi uczestnikami tworzą się duże luki czasowe. Wnioskowana droga jest niemal nieużytkowana
we wnioskowanych godzinach. W związku z tym plan zabezpieczenia zakłada obecność służb organizatora
na początku i końcu wnioskowanego odcinka (P-1, P-2) – informujących o konieczności zwrócenia
szczególnej uwagi w trakcie przejazdu. Nie ma konieczności wstrzymywania ruchu kołowego.
Droga Powiatowa: Peleton uczestników jest już mocno rozciągnięty, między kolejnymi nadbiegającymi
uczestnikami tworzą się duże luki czasowe. W związku z tym plan zabezpieczenia zakłada obecność służb
organizatora w punktach P2 - P-4 dynamicznie kierujących ruchem – ruch samochodowy dopuszczony w
lukach pomiędzy uczestnikami. Nie ma konieczności wstrzymywania ruchu kołowego. Uczestnicy poruszają
się poboczem.

