INFORMÁCIA O PARKOVANÍ A VJAZDE/VÝJAZDE
DO/Z EUROVEA A JEJ OKOLIA SOBOTA (06.04.2019) a NEDEĽA (07.04.2019)
POČAS 14. ROČNÍKA ČSOB BRATISLAVA MARATHON 2019

SOBOTA – 06.04.2019
Využívajte prosím najmä vjazd/výjazd „Ružinov“ - bude počas dňa len s minimálnymi obmedzeniami.
a) Detailný popis vjazdu/výjazdu „Centrum“ je nasledovný:
Od 09:30 do 17:30 hod bude uzatvorená Pribinova ulica v oboch smeroch bližšie pri Eurovea – od vjazdu na Pribinovu
ulicu zo Šafárikovho námestia po Dopravný podnik Bratislava na Olejkárskej ulici.
Príjazd do podzemných garáží „Centrum“ od Krupkovej ulice, ani výjazd z podzemných garáží „Centrum“ nebude
v tom čase možný – využite prosím vjazd/výjazd „Ružinov“, ktorý bude bez obmedzení – na uvedenom úseku budú
postupne prebiehať detské behy (10:00), minimaratón/senior run (14:00) a 10km beh (16:00).
Po 17:30 hod – normálny režim
b) Vjazd/výjazd „Ružinov“ bude bez obmedzení počas celého dňa s výnimkou krátkeho 5 minútového úseku
o 14:00 hod. pri štarte minimaratónu/senior run a o 16:00 hod. pri štarte 10km behu.
V prípade, ak budú podzemné parkoviská naplnené, využite prosím parkovacie plochy v okolí Eurovea, máte možnosť
parkovať aj na vonkajšom parkovisku na Olejkárskej ulici pri Dopravnom podniku Bratislava, prípadne parkoviská na
Vajanského nábreží, Gondovej ulici, v centre mesta alebo na Tyršovom nábreží. Peší prístup do Eurovea bude počas
celého dňa bez akýchkoľvek obmedzení. Rešpektujte prosím pokyny mestskej polície a usporiadateľov počas
organizácie behov.

NEDEĽA – 07.04.2019
V nedeľu odporúčame všetkým účastníkom a divákom, ktorí plánujú prísť do Eurovea autom, aby tak urobili
do 07:30 h !!!, po tomto čase už bude doprava v okolí Eurovea postupne obmedzovaná a regulovaná príslušníkmi
mestskej a dopravnej polície.
V čase od 08:50 h. do 14:00 h. bude doprava po trase behu priebežne uzatváraná príslušníkmi dopravnej polície
v závislosti od prebehu účastníkov. Dopravné obmedzenia budú na väčšine trate dočasného charakteru a budú trvať
len nevyhnutný čas, sú však potrebné vzhľadom na očakávaný počet 6000 účastníkov behu a zabezpečenie ich
bezpečnosti.
Peší prístup do Eurovea bude počas celého dňa bez obmedzení. Pri príchode autom Vám odporúčame využiť
parkovacie plochy v okolí Eurovea, vrátane vonkajšej parkovacej plochy na Olejkárskej ulici pri Dopravnom podniku
Bratislava. S obmedzením vjazdu/výjazdu do/z garáží „Centrum“ je potrebné počítať v čase od 07:45 do 14:30
hod., vjazd/výjazd do/z garáží „Ružinov“ bude počas dňa bez obmedzení (treba počítať so zdržaniami v závislosti od
prebehu bežcov v okolí Eurovea) a bude koordinovaný príslušníkmi dopravnej a mestskej polície – na príjazd do
Eurovea počas trvania podujatia (09:30 – 12:00) odporúčame využiť Košickú ulicu. Po 12:00 budú obmedzenia na
Landererovej, Prístavnej ulici a Moste Apollo postupne uvoľňované a doprava bude obmedzená len na nábreží.
Príjazd do Eurovea cez Most Apollo tesne pred štartom behu bude možný do 08:45 hod, následne už bude príjazd cez
most a Landererovu ulicu obmedzený vzhľadom na štart behu. Presný rozpis náhradných liniek MHD a úpravy
jazdného grafikonu MHD nájdete na stránke Dopravného podniku Bratislava www.dpb.sk, ako aj na stránke podujatia.
Ďakujeme Vám veľmi pekne za pochopenie a porozumenie a veríme, že sa do podujatia zapojíte alebo podporíte
našich športovcov.

