
Zawody odbędą się w samym centrum miasta. Strefa zmian i meta umieszczona będzie na 
kórnickim rynku (Plac Niepodległości). Pływanie odbywać się będzie w Jeziorze Kórnickim, 
etap kolarski na pętli do Czmonia (patrz mapa), a bieg na nowej promenadzie oraz molo koło 
zamku. Przypominamy również o utrudnieniach w ruchy podczas niedzielnych zawodów. Przez 
całą niedziele zamknięty będzie Plac Niepodległości oraz droga do Bnina, a przez kilka godzina 
zamknięte będą również ulice Śremska oraz droga wojewódzka 434, aż do Czmonia. 

Informacja o utrudnieniach w ruchu:
• Od godziny 8:00 do godziny 18:00 zostanie całkowicie wyłączony z ruchu teren płyty rynku (Plac 
Niepodległości) od ul. Szkolnej do ul. Średzkiej oraz ul. Zamkowa do Prowentu.
• Objazdy rynku (pl. Niepodległości) zostaną poprowadzone ulicą 20 Października
• Od godziny 9:30 do godziny 11:30 oraz 13:30 – 16:30 całkowicie wyłączone z ruchu będą ulice:
• Plac Niepodległości, Zamkowa, Armii Krajowej, Śremska, 
• Droga Wojewódzka 434 w kierunku Śremu, aż do Czmonia
• Wyjazd oraz wjazd z okolic Rynku w Bnine oraz domów wzdłuż tych ulic w tych godzinach będzie 
niemożliwy.
• Wyjątek stanowi:
• Wyjazd z Bnina (okolice ul. Błażejewskiej i boiska) będzie prowadził przez ul. Zwierzyniecką 
i obwodnicę.
• Dojazd z Biernatek do Kórnika będzie prowadził przez aleję Flensa.
• Dojazd z Przylesia do obwodnicy będzie znaczącą utrudniony, ale możliwy w ograniczonej ilości 
przy ręcznym sterowaniu ruchem (możliwe opóźnienia w wyjeździe sięgające nawet pół godziny).
• Dojazd do Kórnika ze Śremu i Czmonia będzie możliwy objazdem przez Radzewo i dalej obwodnicą.
• Przystanek Kórnik Rynek zostanie przeniesiony na ul. Poznańską obok posterunku Policji.
•Przystanki Bnin Rynek, Bnin Osiedle zostaną przeniesione na przystanek Bnin Błażejewska
• Autobusy w dniu 13.08 nie będą zabierały pasażerów z przystanków na rynkach w Kórniu i w Bninie.

Opracowano na podstawie informacji dostarczonych przez Organizatora Zawdów
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