
VÁLTOZÁSOK A VÁROSI KÖZLEKEDÉSBEN  
A KOLORFUTÁS NIGHT IDEJE ALATT

FUTÁS ÚTVONALA

LEZÁRT ÚTSZAKASZ

EGYIRÁNYÚ FORGALOM

FORGALOMTÓL ELZÁRT TERÜLET

2021. augusztus 21-én 16.00 - 22.00 kö-
zött kerül megrendezésre a Kolorfutás 
Night Kazincbarcikán. A több száz részt-
vevővel rajtoló verseny biztonságos le-
bonyolítása érdekében az alábbi térké-
pen megjelölt területeken számíthatnak 
a városlakók útlezárásra vagy a megszo-
kottól eltérő forgalomirányításra.

A FORGALOM ELŐL ELZÁRT TERÜLETEK 
A megadott időpontban sem a ki-, sem a behajtás nem lehetséges

 • Jószerencsét út a Tóth Árpád útja kereszteződéstől 
az unikornis körforgalomig (16 órától éjfélig)

 • Jószerencsét út Egressy Béni út unikornis körforgalomtól 
a Mátyás király úti körforgalomig félpályás lezárás (18 órától) 

 • Egressy Béni út a Liget úttól 
a Mátyás király úti kereszteződésig (20.30 órától)

 • Polgármesteri Hivatal mögötti parkoló a Jószerencsét út és az áruház mögötti 
út között (reggel 7 órától), majd a Liget útig (a postáig) teljes zár (13 órától)

 • Mátyás király út az Egressy Béni úttól 
a Herbolyai útig (20.30 órától)

 • Liget út a Szent Erzsébet sétánytól 
az Egressy útig (18 órától)

 • Göncz Árpád utca és a mellette lévő terek: 
Ságvári tér, Munkácsy tér, Névtelen út (18 órától)

 • Árpád fejedelem tér (20.30 órától)

 • Derkovits Gyula tér – Herbolyai út kereszteződése (20.30 órától)

 • Herbolyai út a Mátyás király úttól a Derkovits téri kereszteződésig

 • Herbolyai út és a Hajcsár út közötti útszakasz (Csónakázó-tóhoz vezető út) 
(20.30 órától) – a kiskerteket a Jószerencsét útról a Hajcsár úton keresztül le-
het megközelíteni

EGYIRÁNYÚ ÁTERESZTŐPONTEGYIRÁNYÚ ÁTERESZTŐPONT
KIFELÉ elhagyható terület, a behajtás nem lehetséges

  •• Munkácsy tér és Mezey Kávézó melletti útszakasz az Építők útja feléMunkácsy tér és Mezey Kávézó melletti útszakasz az Építők útja felé

  •• Jószerencsét út a Fő térről a Mikszáth Kálmán út felé Jószerencsét út a Fő térről a Mikszáth Kálmán út felé 

  •• Mátyás király út 31. a Herbolyai elágazás feléMátyás király út 31. a Herbolyai elágazás felé

A versenyzők számára kialakított parkoló a Don Bosco Sportközpont parkolója, 
ami az Attila út - Alsóvárosi krt. felől közelíthető meg.

További parkolási lehetőségek: a Kolorlab Innovációs Központ mögötti parkoló.

Az útlezárások a Volánbusz járatainak útvonalát is érintik. 

További információk:

www.kolorline.hu, 
www.kolorcity.hu

Megértésüket köszönjük. 
Szurkoljanak Önök is a Kolorfutás versenyzőinek!

Barcika Art Kft.
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