
Załącznik Nr 3 

PROGRAM 
RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO 

9:30 – rozpoczęcie Rajdu – Wadowice, ul. Kościelna 4 

Przywitanie uczestników rajdu 

Omówienie regulaminu i trasy rajdu 

10:00 – START 

Około 22 km – rajd pilotuje radiowóz oraz co najmniej jeden z organizatorów rajdu 
rowerowego zamyka peleton 

Trasa: 

Wadowice (Plac Jana Pawła II, ul. Krakowska, ul. Nadbrzeżna, ul. Podstawie) – 
Tomice (ul. Łęg, ul. Krakowska) - Witanowice (ul. Radwany,) – Babica (Cypel, główna 
droga przez wieś, Górnica, Kosowizna i Filipówka) – Klecza Dolna (drogi przez Łysą 
Górę, Zarąbki, Ostrową) - Roków (droga przez wieś) – Wadowice (ul. Wałowa, ul. 
Konstytucji 3 Maja, ul. Lwowska, Plac Jana Pawła II) 

I Odcinek: 

Rozpoczęcie rajdu na ul. Kościelnej. Wyjazd na Plac Jana Pawła II i przejazd na ul. 
Krakowską potem skręt na ul. Sienkiewicza, przejazd przez rz. Choczenkę na ul. 
Nadbrzeżną, przejazd przez ul. marsz. J. Piłsudskiego na ul. Podstawie, skręt w prawo 
na ul. Łęg i przejazd tą ulicą, skręt w prawo na ul. Krakowską w Tomicach, przejazd 
przez most na Skawie,  

Długość odcinka – 4,8 km, czas przejazdu 40 minut, przerwa 10 minut 

II Odcinek: 

Przejazd ul. Radwany w Witanowicach, następnie wjazd na Cypel w Babicy, wjazd na 
główną drogę w Babicy, potem skręt na Górnicę, Kosowiznę i Filipówkę, następnie 
przed Podlesiem w Babicy skręt w prawo 

Długość odcinka – 6,5 km, czas przejazdu 50 minut, przerwa 10 minut 

III Odcinek: 

Przejazd boczną drogą w Babicy, następnie skręt w lewo i przejazd drogą przez las 
w kierunku Łysej Góry w Kleczy Dolnej, przejazd przez Łysą Górę, skręt w lewo w 
kierunku Kleczy Dolnej, następnie skręt w prawo w kierunku Ostrowa i przejazd 
drogą do Apilandii, przerwa na zwiedzania Apilandii, następnie wyjazd w prawo w 
kierunku Rokowa, później skręt w lewo na Roków, przejazd przez Roków i dłuższy 
postój w Centrum Rekreacji i Smażalni Ryb w Rokowie 

Długość odcinka – 6 km, czas przejazdu 30 minut, przerwa 40 minut, przejazd 10 
minut + przerwa 90 minut 

IV Odcinek: 



Wyjazd z Centrum Rekreacji i Smażalni Ryb w Rokowie, przejazd przez Roków, 
następnie skręt w prawo na drogę w Kleczy Dolnej, później skręt w prawo na drogę 
prowadząca w kierunku Wadowic, przejazd ul. Wałową, wjazd na rondo na Zaskawiu, 
przejazd ul. Konstytucji 3 Maja, przejazd przez most drogowy na Skawie, przejazd 
przez rondo gen. L. Okulickiego, wjazd na ul. Lwowską i przejazd w kierunku centrum 
Wadowic,  wjazd na Plac Jana Pawła II. 

Długość odcinka – 4,6 km, czas przejazdu 30 minut 

Łączna długość trasy 21,9 km 

Łączny czas przejazdu ok. 6 godzin 

Planowane zakończenie rajdu o godz. 15:30 


