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TRASA NARCIARSTWA BIEGOWEGO
MOGIELICA

Data

Sytuacja na trasie
Szanowni Państwo,

Wiosna zagościła w Beskidzie Wyspowym na dobre.
No cóż, nie pozostaje nam nic innego jak uznać sezon
narciarstwa biegowego na trasie Mogielica 2012/2013
za zakończony. W imieniu Gminy Słopnice chcemy
serdeczne podziękować wszystkim biegaczom i
miłośnikom tej dyscypliny, którzy odwiedzili naszą
trasę w sezonie 2012/2013. Dziękujemy Państwu za
obecność, lojalność, niekiedy cierpliwość, ciepłe jak
również te chłodne słowa oraz za współtworzenie
atmosfery na trasie narciarstwa biegowego Mogielica.
To, że odwiedzają Państwo nasze tereny i korzystają z
trasy jest zachętą do tego, aby nadal ją rozwijać.
23.04.2013
Możemy obiecać, że nadchodzący czas przerwy
wykorzystamy na rozwój trasy Mogielica. Dołożymy
starań i będziemy pracować, aby poszerzyć zakres
atrakcji na naszej trasie i tym samym zwiększyć
Państwa zadowolenie. Gorące podziękowania
składamy również ochotnikom z OSP Słopnice Dolne,
którzy z entuzjazmem i zdyscyplinowaniem dbali o
przygotowanie trasy do biegów. Jak co roku
zachęcamy wszystkich do korzystania z uroków
masywu Mogielicy w okresie letnim. Do zobaczenia w
nowym sezonie!
Organizatorzy
19.04.2013

Warunki na trasie coraz bardziej wiosenne, miejsca ze
śniegiem przeplatają się miejscami bez śniegu.

Warunki na trasie zimowo-wiosenne, w niektórych
18.04.2013 miejscach brak śniegu, jednak na sporej części trasy
warunki całkiem przyzwoite.
Warunki śniegowe dobre, ślad do klasyka na całej
13.04.2013 trasie w tym tor podwójny na 6 km od parkingu w
Słopnicach-Zalesiu.
Znak do klasyka na całej trasie ,na odcinku 6 km od
06.04.2013 strony parkingu w Słopnicach-Zalesiu (Wyrębiska) tor
podwójny. Warunki śniegowe bardzo dobre.

Warunki śniegowe bardzo dobre. Tor do klasyka słabo
04.04.2013 widoczny po ostatnich opadach śniegu, nowy ślad
zostanie przygotowany na weekend.
Warunki bardzo dobre. Znak do klasyka na całej
30.03.2013 trasie ( na odcinku 6 km od strony parkingu w
Słopnicach-Zalesiu tor podwójny).
Znak do klasyka na całej trasie ( na odcinku 6 km
27.03.2013 od strony parkingu w Słopnicach-Zalesiu tor
podwójny). Warunki śniegowe bardzo dobre.
Warunki śniegowego bardzo dobre.Znak do biegu
23.03.2013 techniką klasyczną podwójny na odcinku 6 km od
strony parkingu w Słopnicach-Zalesiu.
22.03.2013

Warunki śniegowe bardzo dobre. Jutro rano trasa
zostanie przygotowana, zapraszamy od około godz. 10

Znak do biegu techniką klasyczną podwójny na
18.03.2013 odcinku 6 km od strony parkingu w SłopnicachZalesiu. Warunki śniegowego bardzo dobre.
Jutro rano trasa zostanie przygotowana, także
16.03.2013 zapraszamy na trasę od około godz. 10. Warunki
śniegowe bardzo dobre.
Przyrost pokrywy śnieżnej o około 50 cm, skuter
śnieżny obecnie wykorzystywany do celów
15.03.2013
ratowniczych. W razie poprawy warunków i
możliwości korzystania z sprzętu kolejny komunikat.
Przyrost świeżej pokrywy śnieżnej o 10 cm, warunki
13.03.2013 bardzo dobre, po wyznaczeniu toru do klasyka
zostanie zamieszczony kolejny komunikat.
Warunki na trasie bardzo dobre. Pokrywa śnieżna
09.03.2013 10-60 cm, znak do biegu techniką klasyczną na
całej trasie.
Pokrywa śnieżna 10-50 cm, tor do biegu techniką
klasyczną zostanie wyznaczony jutro (sobota) rano,
08.03.2013 wtedy również pojawią się informacje szczegółowe
dotyczące warunków śniegowych na całej długości
trasy.
Warunki na trasie dobre, tor do biegu techniką
02.03.2013 klasyczną na całej trasie, śnieg zmrożony i szybki,
pokrywa śnieżna 20-80 cm,
Warunki na trasie bardzo dobre, pokrywa śnieżna
20-80 cm, śnieg zmrożony, szybki. Tor do biegu
28.02.2013
techniką klasyczną na całej trasie (na odcinku 6 km
od strony parkingu w Słopnicach-Zalesiu trzy tory).
Warunki bardzo dobre, tor do biegu techniką
klasyczną na całej trasie (na odcinku 6 km od
24.02.2013
strony parkingu w Słopnicach-Zalesiu trzy tory),
pokrywa śnieżna 30-100 cm.
Warunki bardzo dobre, nowy tor do biegu klasykiem
22.02.2013 zostanie wyznaczony jutro rano. Pokrywa śnieżna 30100 cm.
Warunki dobre, tor do biegu obecnie częściowo
20.02.2013 pokryty nową warstwą śniegu, w momencie
wykonania nowego toru pojawi się komunikat.
Warunki bardzo dobre, znak do biegu na całej
trasie (na odcinku 6 km od strony parkingu w
16.02.2013
Słopnicach-Zalesiu ślad podwójny), pokrywa śnieżna
30-120 cm.

Trasa przygotowana i otwarta na odcinku 12 km
(od strony Wyrębisk) przy czym na odcinku 6 km od
strony parkingu w Słopnicach-Zalesiu
14.02.2013
(Wyrębiska) dwa tory do biegu na pozostałym
odcinku jeden tor. Po 12 km trwa ścinka drzew zakaz wjazdu. Pokrywa śnieżna 30-120 cm.
Przyrost pokrywy śnieżnej od 30 cm do 90 cm co
uniemożliwia przygotowanie trasy. Dla
08.02.2013 zainteresowanych została przygotowana trasa na
placu między kościołem a budynkiem urzędu gminy w
Słopnicach (ok. 2x 600 m).
Przyrost pokrywy śnieżnej miejscami nawet o 50 cm,
07.02.2013 jeśli warunki pozwolą to trasa zostanie
przygotowana w piątek.
06.02.2013

Opady śniegu, trasa zostanie przygotowana
najprawdopodobniej w piątek.

Warunki na trasie dobre,śnieg mokry, momentami
porywisty wiatr, pokrywa śnieżna 20-90 cm, brak
01.02.2013 śladu do biegu techniką klasyczną, na drodze
dojazdowej do parkingu w Słopnicach-Zalesiu
(Wyrębiska) występują koleiny.
Warunki na trasie trudne, padający śnieg i wiatr.
29.01.2013 Kolejny komunikat po poprawie warunków i
wytyczeniu znaku do biegu techniką klasyczną.
Warunki na trasie bardzo dobre, tor do biegu
techniką klasyczną na całej trasie przy czym na
26.01.2013
większej części trasy tor podwójny. Pokrywa
śnieżna 30-100 cm.
Warunki na trasie dobre jednak z powodu opadów
śniegu brak znaku do biegu klasycznego. Pokrywa
25.01.2013
śnieżna 30-90 cm, tor do biegu klasycznego zostanie
wyznaczony jutro rano.
Już jutro (24.01.2013) Bieg narciarski wokół
23.01.2013 Mogielicy - Piknik zimowy 2013, zapraszamy do
udziału w imprezie! Szczegóły tutaj
22.01.2013

Tor oblodzony, warunki bardzo trudne, wstęp na
trasę na własną odpowiedzialność.

Znak do biegu klasycznego na całej trasie, na
odcinku 6 km od strony parkingu w Słopnicach18.01.2013
Zalesiu (Wyrębiska) tor podwójny. Warunki na trasie
bardzo dobre.
Brak śladu do biegu techniką klasyczną, warunki
15.01.2013 śniegowego bardzo dobre, pokrywa śnieżna 30-80
cm.
Pokrywa śnieżna 25-70 cm, znak do biegu techniką
klasyczną na całej trasie (na odcinku 6 km od strony
12.01.2013
parkingu w Słopnicach-Zalesiu dwa tory do klasyka),
warunki dobre.
Po nocnych opadach brak śladu do biegu techniką
12.01.2013 klasyczną, warunki śniegowe bardzo dobre. Obecnie
znak do klasyka w trakcie wykonywania.
Pokrywa śnieżna 25-70 cm, znak do biegu techniką
klasyczną na całej trasie (na odcinku 6 km od strony
11.01.2013
parkingu w Słopnicach-Zalesiu dwa tory do klasyka),
warunki bardzo dobre.
W dniu jutrzejszym (piątek) trasa zostanie
10.01.2013 przygotowana. Szczegółowe informacje zostaną
podane jutro.

Grubośc pokrywy śnieżnej 10-30 cm, jeśli warunki
atmosferyczne nie ulegną zmianie to na sobotę na
09.01.2013
trasie zostanie wyznaczony tor do biegu techniką
klasyczną.
Po wczorajszych opadach na trasie pokrywa śnieżna
07.01.2013 5-20 cm, czekamy na dalsze opady w celu
przygotowania toru do biegu techniką klasyczną.
Na trasie odwilż - trasa zamknięta, brak niezbędnej
27.12.2012 pokrywy śnieznej do uprawiania narciarstwa
biegowego.
Pokrywa śnieżna 10-25 cm, znak do biegu
klasycznego na całej trasie jednak w niektórych
miejscach z powodu małej ilości śniegu należy
zachować szczególną uwagę. Pomiędzy 6-8 km
23.12.2012
trasy warunki trudne z powodu pozostałości po
wycince drzew. Droga dojazdowa na parking w
Zalesiu oblodzona dlatego bezpieczniej wybrać się
na trasę od strony parkingu Pod Mogielicą.
Brak toru do biegu techniką klasyczną, pokrywa
śnieżna 5-25 cm. Ilość śniegu na trasie nie pozwala
14.12.2012
na jej przygotowanie. W przypadku zmiany warunków
na trasie pojawi się kolejny komunikat.
Długość trasy: 25 km ( trasa tworzy pętlę – po okrążeniu trasy możliwość powrotu na
parking. Trasa utrzymywana w szczególności na weekendy. Wejście na trasę oznacza
akceptację regulaminu korzystania z trasy.

Informacji dotyczących trasy narciarstwa biegowego udziela Więcek Krzysztof pod nr tel. 018
3347427 lub 603-107-183

ULOTKA TRASY NARCIARSTWA BIEGOWEGO (wraz z mapą trasy)

MAPA DOJAZDU DO TRASY

GALERIA Z TRASY NARCIARSTWA BIEGOWEGO MOGIELICA - sezon 2011/2012

MAPA ATRAKCJI ZIMOWYCH NA OBSZARZE POWIATU LIMANOWSKIEGO

O trasie na Mogielicy w programie TVP KRAKÓW

