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OPIS TECHNICZNY
1.CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE.
Droga wojewódzka nr 416 – relacji Opole- Racibórz. Ruch określany jest jako średni i duży.
Drogi powiatowe i gminne- ul. 3 Maja, Winiary, Targowa, Batorego, Zamkowa, Spółdzielcza, Staszica- drogi
bitumiczne w centrum miasta, ruch określany jako średni i mały. Wszystkie ulice posiadają nawierzchnie
bitumiczną.
2.CEL OPRACOWANIA.
Niniejsze opracowanie przedstawia sposób oznakowania czasowego na czas organizowanych Dni Głogówka
oraz biegów ulicznych. Dni Głogówka wraz z imprezami towarzyszącymi odbędą się 22 i 23 czerwca 2019 r.
W związku z zamknięciem dróg należy zabezpieczyć bieg oraz oznakować główne skrzyżowania zgodnie z planszą
oznakowania.
Imprezy organizowane w Głogówku dzielić się będą :
-bieg uliczny dzieci i młodzieży – odbywający się w godzinach 9.00-10.00
-bieg uliczny dorosłych – odbywający się w godzinach 11.00-12.00
-obchody Dni Głogówka – odbywające się 22 i 23 czerwca.
3.PLAN ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS TRWANIA BIEGU
Bieg dzieci i młodzieży.
Bieg ten będzie poprowadzony drogami gminnymi bez konieczności zajęcia drogi powiatowej , wojewódzkiej oraz
krajowej. Ograniczenie ruchu na czas trwania biegu wskazano na planszy oznakowania nr 1.
Bieg dla dorosłych.
Trasa biegu została poprowadzona drogami gminnymi , droga wojewódzką nr 416 oraz powiatową ulicą 3-go
Maja. Na wszystkich skrzyżowaniach poza oznakowaniem zabezpieczającym ruchem kierować będą
przedstawiciele Policji.
W celu przepuszczenia biegnących Policja wstrzyma czasowo ruch kołowy na drodze wojewódzkiej i powiatowej.
Czas takiego wstrzymania nie może przekroczyć 20 minut.
Trasa i jej zabezpieczenie pokazano na planszy nr 2.
Dni Głogówka.
Po zakończeniu biegów ulicznych w ścisłym centrum miejscowości odbędzie się impreza Dni Głogówka.
Zabezpieczenie przed ruchem kołowym pokazano na planszy nr 3.
4.OGÓLNE WYMAGANIA ZABEZPIECZENIA RUCHU:
Na czas organizacji imprezy wszystkie skrzyżowania i drogi poprzeczne należy zabezpieczyć przez funkcjonariuszy
Komendy Powiatowej Policji, którzy kierować będą ruchem ulicznym. Na trasie biegu należy ustawić
pomocników zabezpieczenia trasy - druhów OSP wyposażonych w kamizelki odblaskowe . Podczas biegu należy
zabezpieczyć grupę biegaczy poprzez:

1 . Pilotowanie czołówki zawodników specjalnie oznakowanym samochodem na całej długości trasy.
2. Zabezpieczenie własną, jednolicie oznakowaną służbą porządkową wszystkich skrzyżowań z trasą biegu celem
kierowania ruchem zawodników,
4.Zabezpieczenie skrzyżowań oraz trasy biegu poprzez oznakowanie taśmami ostrzegawczymi, pachołkami
drogowymi w zależności od potrzeb.
5.Powiadomienie służb miejskich- KPP i Pogotowie Ratunkowe o utrudnieniach w ruchu podczas trwania
imprezy.
6.Powiadomienie mieszkańców o utrudnieniach w ruchu poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej
organizatora oraz na plakatach wydawanych w związku z imprezą.
5.UWAGI OGÓLNE.
Na barierach zamykających drogi należy umieścić 2 światła ostrzegawcze barwy czerwonej. Światła powinny palić
się światłem ciągłym. Zapory drogowe należy umocować na wysokości l,2m mierząc od poziomu nawierzchni drogi do
górnej krawędzi zapory. Znaki należy umocować na wysokości minimum 2,2 m. mierząc od poziomu nawierzchni
pobocza do dolnej krawędzi tarczy znaku oraz w odległości 0,50 m. od krawędzi jezdni drogi. Dla znaków
zastosować konstrukcję wsporczą z pojedynczych słupków metalowych. Wszystkie słupki winny mieć przekrój
okrągły i mieć barwę szarą.
Lica tarcz winny być wykonane z folii odblaskowej 2 generacji a tarcze wielkości dużej.
Wszystkie materiały używane do wykonania oznakowania pionowego, na który nie ma normy (PN lub BN), muszą
posiadać aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM.
Po zakończeniu prac należy przywrócić organizację ruchu do stanu przed wprowadzeniem ograniczeń.
Za oznakowanie odpowiada wnioskujący o jego wprowadzenie.

Czas wprowadzania i zakończenia zmiany oznakowania: 22 -23 czerwiec 2019r.
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