BALATONMAN KENESE 2019
2019. május 25-én, szombaton, 8:00 és 16:00 óra között kerül megrendezésre a
Balatonman Kenese Triatlonverseny, amelynek kerékpáros száma a Balatonkenese belterület 710-es út - 7213-as zárt útvonalon zajlik.
FONTOS TUDNIVALÓK:
1. ZÁRT PÁLYA:

A pálya zárt szakasza (a térképen lila színnel jelölve) a 710-es, 7205-ös és a 7213-as
útvonalon teljes zárással működik - a Magyar Közút, és a Balatonkenesei önkormányzat
engedélyével.
Főbb zárási pontok
Az útvonal biztosítása rendőri és rendezői jelenléttel, behajtási tilalom mellett valósul meg az
alábbi pontok zárásával:
- Balatonkenese Fő utca vége (TSZ épület)
- Papkeszi híd
- Balatonakarattya körforgalom 710-es kijárata (kivéve a Balatonfőkajár felé közlekedő
forgalom)
- Balatonfőkajár 710-es bekötő út (kivéve az Akarattya felé közlekedő forgalom)
- Csajág 710-es bekötő út
- Küngös 710-es bekötő utak
- 72-es út - Fűzfőgyártelep csomópont (kivéve a telephelyek célforgalma)

- Balatonfűzfő körforgalom 710-es kijárata
A fentieken kívül minden olyan kisebb csomópont is lezárásra kerül, amely a zárt pályára
vezet.

2. A pálya balatonkenesei, ki-és bevezető szakasza részleges zárással üzemel, az alábbi
útvonalon:
Strand » Kikötő u. » 71-es út » Bakó József u. » Táncsics Mihály u. » Batthyány u. » Bajcsy u. »
Soós u. » Fő utca (régi TSZ épületig)
Az útvonal csomópontjain rendezői, rendőri és polgárőri jelenlétre kell számítani, akik az
útvonal biztosításában közreműködnek. A szakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani, ezért
kérjük, lehetőség szerint olyan alternatív útvonalakat vegyenek igénybe, amelyek a pályát nem
érintik és keresztezik.

Különösen fokozott figyelmet igénylő pontok:
- 71-es út / posta kereszteződés
- Bajcsy utca – Batthyány utca csomópont
- Soós utca – Fő utca csomópont
- Fő utca (Kossuth tértől TSZ épületig)

3. Forgalomterelés
A verseny ideje alatt az autós forgalom a 71. sz út - 7-es út - Lepsény - Balatonfőkajár - Csajág Küngös - Berhida - Vilonya - Királyszentistván - Litér - Balatonfűzfő szakaszon közlekedhet
(mindkét irányba), valamint a Balatonfőkajár – 710-es út – Balatonakarattya útvonal is járható
szintén mindkét irányba

4. Menetrend szerinti buszjáratok
A zárt pályára a kéklámpás autók akadálymentesen behajthatnak, valamint a menetrend
szerinti buszjáratok is közlekednek majd - motoros felvezetés mellett.
A szombati nap információi »
http://balatonman.hu/kenese-balatonkenese/kenese-rendezvenyinfo/
Köszönettel, a szervezők.

