Transport dla przedstawicieli mediów podczas TWG 2017
Z myślą o przedstawicielach mediów przygotowano dodatkowy transport autobusowy, oznaczony literą
TM. Dzięki temu dziennikarze będą się swobodnie poruszać na trasach GŁÓWNE CENTRUM MEDIALNE –
OBIEKT ORAZ OBIEKT – GŁÓWNE CENTRUM MEDIALNE. Dziennikarze posiadający akredytacje na The
World Games 2017 mogą korzystać z komunikacji zbiorowej bezpłatnie. Dodatkowo, Koleje Dolnośląskie
dowiozą dziennikarzy za darmo do Świdnicy, Jelcza-Laskowic i Trzebnicy, gdzie rozgrywane są niektóre
konkurencje.
Komunikacja zbiorowa we Wrocławiu – rozkład jazdy
http://www.wroclaw.pl/rozklady-jazdy
Koleje Dolnośląskie – rozkład jazdy
https://www.kolejedolnoslaskie.eu/pl/rozk%C5%82ad-jazdy/obowi%C4%85zuj%C4%85cerozk%C5%82ady-jazdy-poci%C4%85g%C3%B3w.html
UWAGA! Z bezpłatnej komunikacji mogą korzystać osoby posiadające przy sobie akredytacje.
Nie ma możliwości parkowania na obiektach. Radzimy zostawić samochód w hotelu i poruszać się
komunikacją zbiorową lub transportem TWG 2017.

Harmonogram transportu mediów na Ceremonię Otwarcia TWG 2017
― wyjazd 1 autobusu z Hali Stulecia (WCK) na Stadion Wrocław dla dziennikarzy biorących udział w Ceremonii
Zaprzysiężenia Reprezentacji Polski - godzina 16:00
― wyjazd 4 autobusów z Barbary na Stadion Wrocław dla pozostałych zainteresowanych dziennikarzy w
odstępie 20 min między 16:30 a 17:30 (odjazdy 16:30, 16:50, 17:10, 17:30);
― podjazd autobusów do zatoczki autobusowej przy Bramie A Stadionu (punkt drop-off);
― BRAK kursów powrotnych ze Stadionu Wrocław do Barbary po zakończeniu Ceremonii.
Transportu mediów na Ceremonię Zamknięcia TWG 2017 oraz Kaufland Athlets’ Party (26.07.2017 r.)
― usługa transportu mediów na wymienione wydarzenia nie jest zapewniana (wydarzenia odbywają się w
odległości możliwej do pokonania na piechotę)
Transport mediów na zawody
Uwzględniane sporty/obiekty
― wszystkie oprócz: Powerlifting (Narodowe Forum Muzyki), Sport Climbing i Orienteering - Sprint (Plac Nowy
Targ)
1. Oznakowanie środków transportu
Linia M – obsługa przedstawicieli mediów
Linia

Wydarzenie

Miejsce odjazdu i miejsce dojazdu

M0

Opening Ceremony

Barbara - Stadium Wroclaw

M1

Air Sports

Barbara - Szymanow Airport

M11

Waterski & Wakeboard

Barbara - Old Odra River

M2

Archery / Billiard Sports / Boules Sports /

Barbara - Centennial Hall - AWF Witelona -

Marsowe Fields

M31

DanceSport / Gymnastics / Orienteering
(Sprint Relay) / Flying Disc / Handball / Tug
of War
Canoe / Finswimming / Life Saving /
Kickboxing / Muaythai / Sumo
Roller Sports (Speed Skating)

M40

Ju-Jitsu / Karate

Barbara - GEM Sports Complex

M41

Floorball / Korfball

Barbara - WKK Arena

M5

Fistball / Lacrosse

Barbara - Olawka Stadium

M9

Orienteering (Middle-Distance)

M6

Roller Sports (Artistic&Inline Hockey)

M7

Rowing

Barbara - The Beech Forest Trzebnica
Barbara - Sports and Recreation Centre
Swidnica
Barbara - Multifunctional Hall Jelcz-Laskowice

M8

Bowling

Barbara - Sky Tower (Sky Bowling)

M12

Squash

Barbara - Hasta La Vista Squash Center

M30

Barbara - Orbita Hall & Swimming Pool
Barbara - Millenium Park

M13 American Football / Motorcycling
Barbara - Olympic Stadium
a) Zasady ogólne
― oferowane są wyłącznie przejazdy na trasach Barbara-Obiekt, Obiekt-Barbara; nie przewidziano transportu
pomiędzy obiektami
― przyjazd autobusu do obiektu na ok. 45 minut przed godziną rozpoczęcia zawodów (wliczając ewentualne
Openning Ceremony danej dyscypliny, itp.)
― wyjazd autobusu powrotnego z Obiektu do Barbary ok. 45 min po zakończeniu zawodów
― w przypadku zawodów rozgrywanych poza Wrocławiem (Świdnica, Trzebnica, Jelcz Laskowice) przejazdy
oferowane są wyłącznie raz dziennie w każdym kierunku (dowóz przed zawodami i powrót po zawodach)
― w przypadku zawodów rozgrywanych we Wrocławiu:
 podczas Qualifications/Quarterfinals/fazy grupowej – przyjazd przed rozpoczęciem i powrót po
zakończeniu sesji rozgrywek
 w trakcie Semifinals i Finals – przyjazdy przewidziane na każdy mecz finałowy lub zmianę etapu;
powroty analogicznie
b) Opis linii
Linia M1 – linia bezpośrednia; kursuje w dniach 21-24.07; przewidziane 3 transporty dziennie w każdym kierunku
(dodatkowo dowóz na ceremonię medalową)
Linia M11 – linia bezpośrednia; kursuje w dniach 25-28.07
Linia M2 – linia okólna; kursuje w dniach 21-30.07; zatrzymanie każdorazowo przy Centennial Hall w godzinach
trwania zawodów na obiekcie, przejazd na kolejne przystanki poza tymi godzinami
Linia M30/31 – linia okólna; M30 kursuje w dniach 21-23.07 i 26-30.07, M31 kursuje w dniach 21-25.07;
bezpośrednie przejazdy w większość dni; w dniach 21,22,23.07 oznaczone w rozkładzie autobusy zatrzymują się na
obu przystankach
Linia M40/41 – linia okólna; M40 kursuje w dniach 25-26.07 i 28-29.07, M41 kursuje w dniach 21-25.07 i 27-30.07;
bezpośrednie przejazdy w większość dni; w dniach 25,28,29.07 oznaczone w rozkładzie autobusy zatrzymują się na
obu przystankach
Linia M5 – linia bezpośrednia; kursuje w dniach 22-25.07 i 27-30.07
Linia M9 – linia bezpośrednia, dedykowana; kursuje w dniu 26.07
Linia M6 – linia bezpośrednia, dedykowana; kursuje w dniach 22-23.07 i 25-29.07; alternatywne połączenie Kolejami
Dolnośląskimi na trasie Wrocław-Świdnica (bezpośredni) oraz Wrocław-Jaworzyna-Świdnica (1 przesiadka) – przejazd
bezpłatny na podstawie akredytacji

Linia M7 – linia bezpośrednia, dedykowana; kursuje w dniach 26-27.07
Linia M8 – linia bezpośrednia; kursuje w dniach 21-24.07
Linia M12 – linia bezpośrednia; kursuje w dniach 25-28.07
Linia M13 – linia bezpośrednia; kursuje w dniach 22,24.07 oraz 29.07; w dniach 22,24.07 przewidziane po 2 autobusy
na dojazd i powrót z zawodów (odjazdy w odstępie 10-15 minut); w dniu 29.07 przewidziane po 3 autobusy

