Cyklo Holeška tour 2019 - počet km, časový rozpis
Obec

od štartu:

do cieľa:

dĺžka
úseku

čas prejazdu

trvanie
úseku

presun po pozemných komunikáciách II. a III.
triedy

uzávierky vjazdov miestnych komunikácií pri prejazde

uzávierka štátnej cesty v súčinnosti s dopravnou políciou, min. 2
ks - pred ňou zastavenie a zhutnenie polotónu, uzávierka
miestnej komunikácie v zákrute za OcÚ a usmernenie min 1 ks

Trebatice - Motokárová dráha

0,000 km 42,626 km 0,000 km 09:30 hod.

0:00 min. cesta č. II/499

Krakovany

2,029 km 40,597 km 2,029 km 09:37 hod.

0:07 min. cesta č. II/499

Ostrov

4,899 km 37,727 km 2,870 km 09:48 hod.

0:11 min. cesta č. II/504

Vrbové

9,629 km 32,997 km 4,730 km 10:05 hod.

0:17 min. cesta č. II/502, cesta č. II/499

Šterusy

14,396 km 28,230 km 4,767 km 10:22 hod.

0:17 min. cesta č. II/502

Kočín

16,319 km 26,307 km 1,923 km 10:29 hod.

0:07 min. len miestne komunikácie

Lančár

17,057 km 25,569 km 0,738 km 10:32 hod.

0:03 min. cesta č. II/502

Lančár - prestávka pri cestičke ku kostolu

17,057 km 25,569 km 0,000 km 11:15 hod.

0:42 min.

usmernenie smeru pri výjazde z ihriska 1 ks, usmernenie pri
výjazde na križovatke a pri výjazde na štátnu cestu - min. 2 ks.

Dolný Lopašov

20,226 km 22,400 km 3,169 km 11:27 hod.

0:12 min. cesta č. II/502

21,846 km 20,780 km 1,620 km 11:33 hod.

0:06 min. cesta č. II/502

uzavretie miestnych komunikácií po oboch stranách min 3-4 ks
uzávierkamiestnych komunikácií na námestí a usmernenie pri
odbočení vľavo smer Nižná, min. 4 ks

Nižná

27,096 km 15,530 km 5,250 km 11:55 hod.

0:22 min. cesta č. III/1265

uzavrieť smer Kátlovce

Veľké Kostoľany

32,956 km

9,670

km 5,860 km 12:15 hod.

0:20 min. cesta č. III/1265

Dubovany - kostol

35,261 km

7,365

km 2,305 km 12:23 hod.

0:08 min. cesta č. II/504

uzatvorenie most a okolite uličky - min. 4 ks
odbočenie do obce min. 1 ks, uzávierka cesty od Maduníc a
usmernenie pri odbočení vľavo do centra obce min. 1 ks,
usmernenie pri výjazde pri cintoríne, min. 1 ks

Dubovany - prestávka pri OcÚ

35,261 km

7,365

km 0,000 km 13:00 hod.

0:37 min.

Veselé - kostol

37,675 km

4,951

km 2,414 km 13:09 hod.

0:09 min. cesta č. II/504

odbočky do dediny uzavrieť a usmerniť 4 ks

Rakovice

38,886 km

3,740

km 1,211 km 13:13 hod.

0:04 min. cesta č. II/504

usmernenie pri prejazde okolo vjazdov do obce 2 ks

Borovce

40,868 km

1,758

km 1,982 km 13:20 hod.

0:07 min. cesta č. II/504

Trebatice - Motokárová dráha

42,626 km

0,000

km 1,758 km 13:25 hod.

1:12 min. cesta č. II/504

uzávierka pri mk min 3 ks, najmä poľnohosp. Stroje
usmernenie pred odbočením na motokárovú dráhu 1 ks,

Chtelnica

Celkovo:

42,626 km

5:01 hod.

Organizátori budú označení žltými reflexnými vestami s
logom podujatia.

usmernenie pri prechádzaní obcou, uzávierka mk - min. 5 ks
usmernenie za poľnou cestou min 1 ks, počkať sa pri kostole,
výjazd od kostola 2 ks prejazd vľavo cez štátnu cestu, uzávierka
výjazdov na križovatke pri odbočení doľava na Krakovany 2 ks,
(zvážiť uzavretie výjazdu od PD 1 ks)
od Prašníka nad odbočkou pri Pyramíde úplne, pred odbočkou
na Šterusy úplne, pri výjazde z družstva, pri výjazde zo
Semikronu, min. 6 ks
uzavretie miestnej komunikácie pri výjazdoch na štátnu
komunikáciu 2 ks, usmernenie pred odbočením vpravo do
dediny 1 ks
usmernenie a uzávierka pri obecnom úrade 1 ks
usmernenie a uzávierka pri odbočení vľavo z obce, uzávierka
štátnej cesty pred odbočením vpravo na ňu 2 ks

Vozidlo so zdravotnou službou bude označené modrou
hviezdou života

Sprievodné vozidlá budú označené logom podujatia a
nápisom sprievodné vozidlo.

