
 

PRZEŁOŻENIE TERMINU ZAWODÓW  

PÓŁMARATON OTWOCKI NA ROLKACH / OTWOCKA DYCHA-OTWOCKA PIĄTKA 

 

 

Z przykrością informujemy, że ze względu na zmiany w harmonogramie remontu linii PKP 

Otwock-Pilawa i w związku z tym zablokowaniem wielu ulic Otwocka umożliwiających 

przeprowadzenie zawodów rolkarskich – Półmaraton otwocki na rolkach i biegowych – Otwocka 

Dycha i Otwocka Piątka zmuszeni byliśmy poszukiwać nowej zastępczej trasy na zawody. Niestety 

dodatkowo okazało się, po zasięgnięciu opinii PKW, że z powodu odbywających się w dniu 26 maja 

2019r. wyborów do PE konieczne jest zapewnienie przez miasto nieograniczonego niczym ( czas, 

dojazd) dostępu wszystkim mieszkańcom do urn wyborczych. Wyznaczenie jakiejkolwiek trasy, która 

spełniałaby te warunki okazało się niemożliwe. 

Dlatego też, zmuszeni jesteśmy jako organizatorzy do zmiany terminu tych zawodów. W 

związku z napiętym kalendarzem imprez rolkarskich i biegowych proponujemy przeprowadzenie tych 

zawodów po 22 czerwca 2019. W najbliższych dniach podamy planowany termin zawodów. 

W imieniu wszystkich osób zaangażowanych w organizację imprezy oraz mając na uwadze, że 

nie dla wszystkich zmiana terminu będzie odpowiednia prosimy osoby które zrezygnują ze startu o 

informację zwrotną na pocztę elektroniczną: grzegorz.kalowski@interia.pl z podaniem konta do 

zwrotu opłaty startowej którą Państwo uiścili w terminie. 

Jeszcze raz przepraszamy za zaistniałą sytuację nie zależną od nas i mam nadzieję, że pomimo tych 

zmian wezmą Państwo udział w naszej imprezie. 

PS. Z uwagi na powyższe utrudnienia widzimy szansę przeprowadzenia tych zawodów na ulicy 

o bardzo dobrej nawierzchni o długości 4,5km ( łącznie 3 nawroty), ale niestety jednopasmowej z 

odgraniczeniem pachołkami dwóch kierunków jazdy i biegu i z nawrotem na końcach tych dróg ( z 

wieloletniego doświadczenia wiemy, że to rozwiązanie jest niekorzystne dla rolkarzy i powoduje 

utrudnienia w wyścigach). Jesteśmy obecnie na etapie ponownych uzgodnień z odpowiednimi 

instytucjami wydającymi zgody na zamknięcie ulic.  

Mam nadzieję że być może już w przyszłym roku powrócimy do pierwotnej trasy, która tak wielu z 

Państwa podobała się i która była optymalną do rozgrywania zawodów ulicznych. 
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