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Załącznik nr 1  

Opis trasy maratonu 2021 - mega 194 km. 
https://www.strava.com/routes/2721103449793743498  

 
Trasa maratonu jest nieoznakowana i niezabezpieczona, należy się zapoznać z trasą, i poruszać się 
po drogach zgodnie z przepisami kodeksu drogowego. 
START - 0,0 km  - Spytkowice plac UG, w prawo, do  Podwilk 
 -  droga nr 7, Podwilk  9,2  km. w prawo, do  Zubrzyca Dln. 
 -  droga Zubrzyca Dln  12,7 km, w prawo, do  Zawoja 
 -  droga nr 957,  przełęcz Krowiarki 1000mnpm.  24,5 km,  Uwaga!!! Ostry i kręty zjazd!!! 
 Zawoja  33,5 km, rondo pierwszy zjazd, prosto , Zawoja  39,1 km, w lewo, do  Stryszawa 
-  droga powiatowa,  przełęcz  Przysłop 643mnpm. 42,6 km  Uwaga!!! Ostry i kręty zjazd!!! 
 Stryszawa 49.4 km w lewo , kierunek Żywiec do  Łękawica  
-  droga nr 946, Okrajnik, Łękawica  70,7 km, w prawo, do  Andrychów  
-  droga nr 781, przełęcz Kocierska 725mnpm - 80,6 km - PŻ1 godz. 8:00 do  13:00   Uwaga!!! 
Ostry i kręty zjazd!!! Andrychów 90,8 km w prawo, do  Wadowice   
-  droga nr 52,  Wadowice   102,6 km w prawo, do Zembrzyce 
-  droga nr 28, Zembrzyce 119,0 km w lewo, do Budzów.  
-  droga nr 956,  Budzów 125,4 km, w prawo, do Stróża 
-  droga powiatowa,  przełęcz Bieńkówka 600mnpm-137,2 km, Uwaga!!! Ostry i kręty zjazd!!! - 
Trzebunia,  Stróża 147,3, km, w prawo, do Lubień. 
-  droga E77 (stara zakopianka)  obok S-7, Lubień rondo 157,5 km piewszy zjazd, do Tenczyn. - 
droga  E77 (stara zakopianka) Tenczyn 161,1km w lewo do   Mszana Dln. przez  Glisne. - droga 
powiatowa, Tenczyn stadion, 161,6 km,  PŻ2 godz. 10:00 do  15:00  przełęcz Glisne 630mnpm -
165,7 km,  Mszana Dln skrzyż. 170,4 km w prawo do Rabka-Zdrój. 
 - droga nr 28, Rabka-Zdrój rondo 181,4 km, drugi zjazd w lewo, kierunek Chyżne  do 
Spytkowice. 
-  droga nr 7 Spytkowice 193,7 km, w prawo, do mety. 
Spytkowice   plac UG - 193,8 km – META.   
 
Uwaga! Przejazd przez miasta może odbywać się dowolnymi ulicami, za miastem należy wjechać 
na właściwą drogę. 
 


