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Gdynia, 04.09.2020
Szanowni Żeglarze,
informujemy, że w dniach 5-6.09.2020 w Gdyni odbywają się zawody triatlonowe ‘Enea
IRONMAN 70.3 Gdynia’. Spowoduje to trudności komuniakcyjne i zamknięcie parkingu na
Marinie. W związku z tym należy parkować samochody na parking Dalmoru, około 700 m. od
Mariny
(https://www.google.com/maps/place/Dorszowa,+81340+Gdynia/@54.5229705,18.5482731,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46fda73c46fb3d13:0xbe3e
db21ca4cddf3!8m2!3d54.5229674!4d18.5504618)
Na parking Dalmoru można się dostać w następujących godzinach, wjazd od ulicy
Waszyngtona:
1. w sobotę (05.09):
a. do 7:30 do 8:00 rano
b. do 9:00 do 10:00 rano
c. do 11:00 do 12:00 w południe
d. do 13:00 można będzie wyjechać z parkingu (ale Skwer Kościuszki Square nadal
będzie zamknięty)
2. w niedzielę (06.09):
a. do 6:30 rano (ulicami Morską i 10. lutego)
b. od 9:00 rano ulica Waszyngtona będzie zamknięta, ale będzie można dojechać
na parking, ale będzie to związane z oczekiwaniem na zezwolenie dozorujących
ruchem Waszyngtona/Hryniewieckiego
c. do 14:00 ruch zostanie przywrócony pomiędzy Dalmorem i Mariną, dopiero
wtedy bedzie można wyjechać przyczepami.
Odradzamy parkowanie na Marinie, jeśli jednak będzie to niezbędne, to należy zgłosić się do
biura zawodów po przepustkę oraz:
- w sobotę (05.09) będzie można wjechać na Marinę do 7:30 rano i będzie można
wyjechać dopiero o 14:oo
- w niedzielę (06.09) będzie można wjechać na Marinę do 6:30 rano i będzie można
wyjechać dopiero o 17:oo.
Poniżej znajduje się mapka ilustrująca jak dostać się z Dalmoru na Marinę pieszo. Podczas
przemieszczania się przez skwer Kościuszki prosimy uważać na stratujących triatlonistów oraz
uważać na własne bezpieczeństwo.
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Przy okazji prosimy sterników załóg o zgłaszanie się do Biura Zawodów przed startem w celu
odebrania pakietów startowych i koszulek okolicznościowych dla załóg.
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