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Zbliżają się ogromne sportowe emocje na Śląsku Cieszyńskim. Sukces naszych skoczków podczas
Turnieju Czterech Skoczni na pewno przełoży się na jeszcze większą frekwencję kibiców. W
najbliższy weekend w Wiśle obędzie się Puchar Świata w skokach narciarskich.Jak informuje
policja i organizator, w związku z organizacją konkursu, należy spodziewać się utrudnień i zmian
na drogach Wisły. Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy będą czuwać policjanci oraz
służby porządkowe organizatora.

W najbliższy weekend na skoczni im. Adama Małysza odbędą się zawody FIS Pucharu Świata w skokach narciarskich Wisła
2017. W piątek (13.01.2017) zostanie przeprowadzony trening i kwalifikacje. Natomiast w sobotę i niedzielę rozpoczęcie
konkursów indywidualnego i drużynowego zaplanowano na 16.00.
- Tak jak w poprzednich latach przed rozpoczęciem zawodów zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu w
rejonie skoczni. W sobotę oraz w niedzielę zostanie wprowadzony ruch wahadłowy na ulicy Malinka od
skrzyżowania z ulicą Wyzwolenia i Czarne, aż do parkingu znajdującego się pod stokiem narciarskim w
Cieńkowie. Wprowadzenie ruchu wahadłowego jest uzależnione od natężenia ruchu pieszych i pojazdów.
Zmiany mogą nastąpić już nawet kilka godzin przed rozpoczęciem konkursu, aż do zakończenia zawodów.
Jednym pasem jezdni będzie odbywał się ruch pojazdów, a drugim będą mogli poruszać się piesi. W tym miejscu
ruchem kierować będą policjanci drogówki. W piątek podczas treningów na skoczni nie wprowadzono zmian w
ruchu na drogach Wisły – informuje podkom. Rafa Domagała, rzecznik prasowy cieszyńskiej policji.
Mundurowi także zwracają uwagę na to, że po zakończeniu zawodów zmotoryzowani, którzy zaparkowali swoje
samochody przed skrzyżowaniem ulic Wyzwolenia, Malinka i Czarne nie będą mogli jechać w kierunku Szczyrku. Kierowcy
będą musieli kierować się do centrum miasta i dalej drogą 941 w kierunku do Katowic. To samo dotyczy kierowców, którzy
zaparkowali auta po drugiej stronie skoczni. Nie będą mogli oni jechać w kierunku centrum miasta. Policjanci będą
wszystkich kierować na drogę do Szczyrku. - W rejonie skoczni ruch pojazdów w obie strony zostanie przywrócony
gdy większość kibiców opuści obiekt oraz kierowcy pojazdów wyjadą z parkingów – dodaje Domagała.
Parkingi dla uczestników imprezy:
- od strony centrum miasta:
P-1" Parkingi przy ul. Malinka w sąsiedztwie skoczni po obu stronach drogi – łącznie 250samochodów os.
P-1. Parking przy ul. Wyzwolenia (rejon wyciągu narciarskiego „Nowa Osada”) – 300
samochodów osobowych – częściowo może być zajęty przez narciarzy
P-3. Parking przy ul. Wyzwolenia (poniżej DW ”Rymer”) – 50 samochodów osobowych
P-4. Parking w rejonie Karczmy Beskidzkiej
P-5. Parking przy ul. Wyzwolenia („Jonidło”) - 300 samochodów osobowych
- od strony Szczyrku:
P-6.Parking przy ul. Malinczanów – 100 samochodów osobowych
P-7. Parking przy ul. Malinka (za skocznią) – 100 samochodów osobowych – częściowo zajęty przez pojazdy
organizatora
P-8. Parking w rejonie restauracji Malinówka
P-10. Parking przy SP nr 3 w Wiśle Malince – 80 samochodów osobowych
P-11. Parking przy ul. Malinka (rejon wyciągu narciarskiego „Klepki”) – 200 samochodów
osobowych
P-12. Parking przy ul. Malinka (rejon wyciągu narciarskiego „Cieńków”) – 200 samochodów
osobowych – częściowo może być zajęty przez narciarzy
- parkingi na terenie Wisły Czarne dla autobusów:
P-13. Parking przy ul. Czarne w rejonie PTTK – 20 autobusów
P-14. Parking przy ul. Czarne – 10 autobusów

P-15. Parking przy ul. Czarne – 20 autobusów
P-16. Parking przy ul. Czarna Wisełka – 15 autobusów
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