
II SZOSOWY WYŚCIG KOLARSKI „188” 
O PUCHAR BURMISTRZA DEBRZNA

Debrzno, 30 maja 2021 r.

Opis trasy (w załączeniu mapa z przybliżonym czasem przejazdu przez kolejne 
miejscowości)

Start/meta
godz.11.30 Debrzno, ul. Wojska Polskiego 2 (przy budynku Centrum Kultury, Sportu
i Turystyki) 

Strzeczona skręt w prawo 90° w kierunku Słupi

Dojeżdżamy do Słupi, gdzie kierujemy się do miejscowości Myśligoszcz

W Myśligoszczy skręt w prawo 90° na drogę wojewódzką 188 w kierunku Debrzna

W Debrznie przejeżdżamy przez linię start/meta (jednocześnie pierwsza lotna premia 
– fundator MKS Debrzno) i ponownie udajemy się do Strzeczony, gdzie 
umiejscowiona będzie druga lotna premia

W Strzeczonie skręt w prawo 90° w kierunku Słupi, przy wjeździe do tej 
miejscowości na wysokości cmentarza planowana jest trzecia lotna premia

W Słupi skręt w prawo 90° w kierunku Debrzna, w Debrznie na rondzie trzeci zjazd 
w kierunku start/meta

Następnie jedziemy drogą wojewódzką 188 z Debrzna w stronę Człuchowa aż do 
miejscowości Mosiny 

W Mosinach na rondzie pierwszy zjazd w prawo w kierunku Nowego Gronowa

W miejscowości Nowe Gronowo przewidujemy czwartą lotną premię

Za Nowym Gronowem na 45 km przejazd kolejowy, po przejechaniu kierujemy się 
do miejscowości Poręba, w której mamy zakręt w lewo 90° w stronę Starego 
Gronowa

W Starym Gronowie po skręcie w lewo 90° planujemy piątą lotną premię i dalej 
jedziemy w kierunku Bukowa Człuchowskiego, na 53 km drugi przejazd kolejowy

W Bukowie Człuchowskim zakręt w lewo 90°, po nim przewidziana jest szósta lotna 
premia, potem wyjazd w kierunku Płonicy



W centrum Płonicy umiejscowiony jest spowalniacz („śpiący policjant”), następnie 
z Płonicy kierujemy się do Dębnicy drogą polbrukową o długości 5 km

W Dębnicy skręt w lewo 90° na drogę wojewódzką 188 w stronę Debrzna, przy 
wyjeździe z Dębnicy mamy rondo, drugi zjazd w prawo

Przejeżdżamy Przytok, Mosiny (na rondzie drugi zjazd w prawo w kierunku 
Debrzna), w miejscowości Myśligoszcz 6 km przed metą siódma, ostatnia lotna 
premia

Przy wjeździe do Debrzna baner informujący, iż do mety pozostało 1000 m

Finisz w Debrznie na ul. Wojska Polskiego przy budynku Centrum Kultury, Sportu 
i Turystyki

Fundatorami nagród dla zwycięzców lotnych premii będą sołtysi poszczególnych
miejscowości, upominki wręczą osobiście w trakcie uroczystości podsumowania 
imprezy.


