Start - ul. Wojska Polskiego (Rynek) - zawodnicy poruszają się ulicą Okrzei, w kierunku Kombinatu Rolnego na granicę kraju do miejscowości Trěbom w Czechach. Dobiegając do skrzyżowania w Trěbomiu, zawodnicy
zbiegają z głównej drogi skręcając w lewo w ulicę Wiejską. Tuż za pierwszym domem będzie przygotowana kurtyna wodna oraz punkt z wodą pitną (ok. 4,1 km). Biegnąc wzdłuż ul. Wiejskiej uczestnicy półmaratonu wbiegają
do wsi Gródczanki i tuż za nią przy kościele św. Krzyża na ok. 7,7 km trasy napotykają drugi punkt z wodą pitną. Docierając do pierwszego skrzyżowania w Pietrowicach Wielkich biegacze skręcają w prawo w ul. Świętokrzyską,
gdzie będzie przygotowana kolejna kurtyna wodna. Następnie skręcają w prawo w ul. Mickiewicza i pierwszy zakręt w lewo w ul. Miarki. Na końcu ul. Miarki uczestnicy skręcają w lewo w ul. Fabryczną, biegną do końca
drogi i na skrzyżowaniu skręcają w lewo w ul. Wyzwolenia. Tu dla uczestników przygotowany jest punkt pomiaru czasu (ok. 10,5 km). Za zawodnikami połowa trasy, biegną do końca ul. Wyzwolenia, skręcają w lewo
w ul. Mickiewicza, po ok. 200 m w prawo w ul. Świętokrzyską, biegną do końca drogi, następnie podążają ponownie do wioski Gródczanki, gdzie przygotowany jest punkt żywnościowy z wodą pitną. We wsi odbijamy
w pierwszą ulicę w prawo, jest to utwardzona droga polna, po przebiegnięciu ok. 2 km biegacze docierają do Kietrza od strony osiedla, tu również będzie można się ochłodzić (do dyspozycji kolejna kurtyna wodna i punkt
odżywczy z wodą pitną na ok. 16 km). Biegacze biegną wzdłuż ul. Głowackiego mijając po drodze Szkołę Podstawową, za którą skręcają w lewo w ul. Nową, biegną do jej końca i ponownie skręcają w lewo. Po ok. 300 m
skręcają w prawo charakterystycznym punktem będzie Hotel Kombinatu Rolnego, jak również zabudowania kombinatu, po których skręcają w prawo w tzw. Orzechówkę. Tu na zakręcie będzie też przygotowany kolejny
punkt żywnościowy z wodą pitną (ok. 18,6 km). Tą drogą zawodnicy biegną ok. 400 m i skręcają ponownie w prawo w ul. Kościuszki. Następnie zawodnicy wbiegają na skrzyżowanie i tu kierują się na ul. 3 Maja, przebiegają
obok Urzędu Miejskiego, po łuku ulicą Matejki dobiegają do ostatniego skrzyżowania przed metą i skręcają w lewo. ŻYCZYMY POWODZENIA!!!

