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Opis szczegó³owy trasy XX Oleœnickiego Rajdu Rowerowego 

 

Start – stadion sportowy OKR ATOL  ul. Brzozowa 5 

 

w dniu 23.09 2018 r. godz. 9.30 

 

Po miniêciu bramy stadionu sportowego skrêcamy w lewo, kieruj¹c siê do Parku ze Stawami 

Miejskimi . Bêd¹c w parku skrêcamy w lewo i obje¿d¿aj¹c stawy doje¿d¿amy 

do ul. Boguszyckiej – droga asfaltowo – gruntowa - (dystans 3,0 km – czas 8 min). 

Nastêpnie skrêcamy w lewo i ul. Boguszyck¹ jedziemy a¿ do skrzy¿owania we wsi 

Boguszyce (przy Koœciele Rzymskokatolickim) – droga asfaltowa - (dystans 3,4 km – czas 

10 min, razem 6,4 km – czas 18 min). Nastêpnie skrêcamy w prawo i jedziemy przez wieœ 

Soko³owice a¿ do drogi krajowej nr 25 – droga asfaltowa - (dystans 5,4 km – czas 16 min, 

razem 11,8 km – czas 34 min). Przekraczamy drogê krajow¹ nr 25 – zachowaæ ostro¿noœæ 

przy jej przekraczaniu – i wzd³u¿ pól jedziemy do wsi Cieœle, do skrzy¿owania z drog¹ 

krajow¹ nr 98 – droga asfaltowa - (dystans 2,6 km – czas 8 min, razem 14,4 km – 

czas 42 min). Bêd¹c przy krzy¿ówce we wsi Cieœle skrêcamy w prawo i drog¹ asfaltow¹ 

(wzd³u¿ drogi S 8) doje¿d¿amy do drogi krajowej nr 25 – droga asfaltowa - (dystans 2,5 km 

– czas 7 min, razem 16,9 km – czas 49 min). Przekraczamy drogê krajow¹ nr 25 – 

zachowaæ ostro¿noœæ przy jej przekraczaniu – i przez uliczki osiedla Spalice jedziemy 

do ul. Warszawskiej i wzd³u¿ niej do mety – Stadion Miejski (dystans 4,7 km – czas 14 min, 

razem 21,6 km – czas 1 godz. 3 min). 

Na mecie posi³ek regeneracyjny.  

 

Zakoñczenie rajdu – stadion sportowy OKR ATOL  ul. Brzozowa 7. 

Czas przejazdu trasy (bez postojów i usterek)- ok. czas 1 godz. 3 min 
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