Szanowni Państwo!
W związku z organizacją 9. PZU Półmaratonu Warszawskiego w dniu 30 marca 2014
część warszawskich ulic będzie niedostępna dla ruchu kołowego. Aby umożliwić
Państwu dostosowanie swoich planów do zmian wywołanych imprezą, przedstawiamy
opis najistotniejszych utrudnień w organizacji ruchu na ulicach, którymi pobiegnie
półmaraton.
Zwracamy się z prośbą o przesłanie tego materiału znajomym i bliskim, aby jak
najwięcej osób otrzymało informacje o półmaratonie i jego trasie. Liczymy na
Państwa pomoc i zrozumienie. Prawdę mówiąc - najbardziej liczymy na to, że 30
marca wyjdziecie z domów i będziecie dopingować kilkanaście tysięcy biegaczy z
całego świata do walki z dystansem. Bądźcie z nami 30 marca!

Najważniejsze informacje drogowe
Most Poniatowskiego
Tramwaje nie będą kursować w obu kierunkach w godz. 7:30-11:15.
Pasy ruchu dla samochodów zostaną zamknięte o godz. 0:00 (północ) z soboty na
niedzielę. Jezdnia w kierunku do Śródmieścia (od ronda Waszyngtona do ronda de
Gaulle’a) będzie wyłączona z ruchu w godz. 0:00-11:15. Jezdnia w kierunku od
Ronda de Gaulle'a do Ronda Waszyngtona będzie zamknięta w godz. 0:00-13:30.
Aleje Jerozolimskie
Na odcinku Rondo de Gaulle'a w kierunku ul. Marszałkowskiej wyłączone z ruchu w
godz. 8:00-11:00. Z Al. Jerozolimskich wymuszony skręt w prawo na rondzie de
Gaulle'a i dojazd do Pl. Trzech Krzyży w godz. 8:00-14:00.

Ulica Marszałkowska
Wyłączona z ruchu w stronę północną na odcinku między Al. Jerozolimskimi a ul.
Królewską w godz. 8:30-11:00. Objazd: na rondzie Dmowskiego w lewo w al.
Jerozolimskie – al. Jana Pawła II – ul. Grzybowska – dalej ul. Marszałkowską.
Stare i Nowe Miasto
Wyjazd ze Starego i Nowego Miasta będzie utrudniony w godz. 10:00–11:30
(zawodnicy pobiegną m.in. ulicami Krakowskie Przedmieście, Miodowa, Bonifraterska,
Konwiktorska) – w tych godzinach wyjazd z tego rejonu będzie możliwy przez cały
czas ul. Sanguszki w kierunku Wisłostrady, a dalej specjalnie wydzielonym pasem dla
ruchu samochodowego między ul. Sanguszki a ul. Grodzką. W godzinach 10:0011:30 wjazd na teren Starego Miasta nie będzie możliwy.
Powiśle (w tym Torwar)
Wjazd i wyjazd na obszar całego Powiśla (w tym: Torwar) będzie możliwy przez cały
czas trwania biegu przez Most Świętokrzyski (Mostem Gdańskim do Wybrzeża
Szczecińskiego albo Trasą Łazienkowską do Wału Miedzeszyńskiego).
Wisłostrada
w kierunku południowym na odcinku ul. Krasińskiego – ul. Gagarina będzie
wyłączona z ruchu w godzinach 9:00-12:00.
Al. Szucha, Al. Ujazdowskie, Pl. Trzech Krzyży
Przejezdne przez cały czas w kierunku od Al. Jerozolimskich do Placu Na Rozdrożu.
Kierunek przeciwny (Belwederska - Pl. Na Rozdrożu - Al. Ujazdowskie - Pl. Trzech
Krzyży) będzie wyłączony z ruchu w godz. 10:00-13.30.
Wybrzeże Szczecińskie
Przejezdne przez cały czas. Na odcinku Most Poniatowskiego - ul. Sokola zwężenie do
jednego pasa dla pojazdów poruszających się w kierunku Pragi Pn.

