Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Wielkopolski
zaprasza na

Dziewiąte Motocyklowe Spotkanie Mostowców

„MOTOmostowcy 2019”
Szczegóły planowanej trasy poniżej:
Start / Cel:

Hotel Niemcza SPA, ul. Strzelińska 8, Niemcza

(GPS: 50.714821, 16.839311)

Przez:

Kamienny Most na Nysie Kłodzkiej w Bardzie

(GPS: 50.504396, 16.736144)

Wiadukt Żdanowski Sowiogórskiej Kolei Zębatej

(GPS: 50.564758, 16.661641)

Twierdza Srebrna Góra

(GPS: 50.574714, 16.644328)

Dystans – około 160 km
Czas jazdy ze zwiedzaniem: około 7 godzin
Prędkość przelotowa – zgodnie z przepisami ruchu drogowego (około 90 km/h)
Trudność: Średnia (górskie wąskie i kręte odcinki dróg).

TRASA:
[ETAP I] Hotel Niemcza SPA >>> Żelowice >>> Ciepłowody
>>> Ząbkowice Śląskie >>> Kamieniec Ząbkowicki >>>
Przyłęk >>> Bardo (Kamienny most na Nysie Kłodzkiej)

[ETAP III] Żdanów (Wiadukt Żdanowski) >>> Jemna >>>
Ostroszowice >>> Jodłownik (w lewo na DW384) >>> DW385
kier. Srebra Góra >>> Twierdza Srebrna Góra

Link do trasy: https://goo.gl/maps/6GT7W5GegYxV3RKs8

Link do trasy: https://goo.gl/maps/19BPGDhPmrNDR4kTA

[ETAP II] Bardo (Kamienny most na Nysie Kłodzkiej) >>>
Opolnica >>> Wojbórz >>> Zdanów (Wiadukt Żdanowski)

[ETAP IV] Twierdza Srebrna Góra >>> DW 385 kier. Nowa
Ruda >>> Wolibórz skręt na Jugów >>> Jugów ul.
Wysiedleńców >>> przez Park Krajobrazowy Gór Sowich
(Górka na sanki) >>> Dzierżonów >>> Dobrocin >>> Hotel
Niemcza SPA

Link do trasy: https://goo.gl/maps/VL4Fyw8UKwUSAvFC7

Link do trasy: https://goo.gl/maps/Z9MDFHxWJq8KR3NE9
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Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w planie wyjazdu, a nawet jego odwołania, w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych lub
innych czynników niezależnych od Organizatora.

OPIS TRASY:
Drogi, którymi będziemy jechali to głównie drogi lokalne lub wojewódzkie. Drogi lokalne mające często status dróg gminnych
są zwykle widokowe lecz wąskie, często o mocno „połatanej” nawierzchni. Dodatkowo spora część trasy przebiega w terenach
górskich z licznymi ostrymi zakrętami. Na odcinkach tych występuje nanoszenie piasku oraz gruntu na jezdnię, poprzez przepływające
wody opadowe, znajdujące się często w ślepej części zakrętu! Na trasie nie występują odcinki dróg gruntowych. Ponadto na trasie
mogą wystąpić sporadycznie bardzo krótkie odcinki dróg brukowanych oraz dwa niebezpieczne skrzyżowania z ruchliwą DK8. Proszę
o zachowanie szczególnej ostrożności oraz dostosowanie prędkości do własnych umiejętności!
Nie przewidujemy postoju na tankowanie. W związku z powyższym przed wyjazdem proszę o zatankowanie motocykli. Jadąc do
Hotelu Niemcza SPA od strony Wrocławia na 75,7 km DK8 znajduje się stacja BP, za którą od razu skręcamy w lewo do hotelu
(dystans około 1,5km). W przypadku konieczności zatankowania na trasie, uczestnik dając pozostałym uprzednio sygnał, w
bezpieczny sposób odłącza się od pozostałych i dojeżdża sam do kolejnego pkt. trasy.
Harmonogram wyjazdu:
GODZINA
10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-12.30
12.30-13.30
13.30-14.15
14.15-15.45
15.45-17.00
17.00

PLAN
Wyjazd z Hotelu Niemcza SPA
Czas na dojazd do Barda

Kamienny most na Nysie Kłodzkiej w Bardzie
Czas na dojazd do Wiaduktu Żdanowskiego

Wiadukt Żdanowski Sowiogórskiej Kolei Zębatej
Czas na dojazd do Twierdzy Srebrna Góra
Twierdza Srebrna Góra
Czas na dojazd do Hotelu Niemcza SPA
Przyjazd do Hotelu Niemcza

Uwagi dotyczące wyjazdu:
Po drodze nie planujemy postoju na obiad. W trakcie wyjazdu zapewnimy bułkę i drożdżówkę oraz 0,5l wody na osobę. Zalecamy
jednak zaopatrzyć się we własne przekąski i napoje.
Podczas wyjazdu proszę o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz stosowanie się do poleceń organizatorów.
W szczególności proszę o zachowanie ostrożności oraz utrzymywanie szyku, nie wyprzedzanie i nie zmienianie miejsca w przypadku
jazdy w grupie. Szyk narzuca zawsze prowadzący, a jako ostatni jedzie zamykający grupę.
W przypadku jazdy w grupie obowiązują ogólnie przyjęte zasady.
Więcej można przeczytać i obejrzeć np. na:
http://www.moto-tour.pl/?lang=pl&menu=4 lub https://www.youtube.com/watch?v=JrRnluHj538
Osoby jadące samochodami poruszają się w bezpiecznej odległości za motocyklistami.
Nie czekamy na spóźnialskich ☺.
W przypadku bardzo złej pogody wyjazd może zostać zmieniony lub nawet
odwołany, o czym ewentualnie będziemy informowali.
Trasa 2019 – Poznań, 08.05.2019r.

Dodatkowe informacje:
Krzysztof Karpiński,
ZMRP Oddział Wielkopolski
Tel. +48 600 227 520,
e-mail: motomostowcy@gmail.com
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