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Udając się na wyprawę 
do nieznanych krain, 

zapomnijcie o wszystkim, 
coście o nich czytali czy słyszeli.

Trzeba po prostu przyjechać i zadziwić się.

WITAJCIE W GRONIE PRZYJACIÓŁ BISON ULTRA-TRAIL®





PIĄTEK / 01.10/ 16:00 - 22:00

odbiór pakietów na dystanse:

BIURO
ZAWODÓW
AMFITEATR / SUPRAŚL

SOBOTA / 02.10/ 06:00 - 10:30

odbiór pakietów na dystanse:

SOBOTA / 02.10/ 15:00 - 20:00

odbiór pakietów na dystans

oraz

NIEDZIELA / 03.10/ 08:00 - 13:00

odbiór pakietów na dystans

oraz





ODKRYJ UZDROWISKO SUPRAŚL
SPORT / TURYSTYKA / TRADYCJA / PRZYRODA / SMAKI



• Do biura zabierz ze sobą kartę startową (wydrukowaną i podpisaną)   
 oraz dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.
• Musisz mieć też wyposażenie obowiązkowe przypisane do Twojego 
 dystansu. 

ZASADY
OBOWIĄZUJĄCE w Biurze Zawodów

• Po pozytywnej weryfikacji (dokumentów oraz wyposażenia 
 obowiązkowego) będzie wydany numer startowy wraz z chipem 
 zwrotnym, który zwrócisz po przekroczeniu linii mety.
• Jeżeli wysyłasz po pakiet znajomego, masz do wyboru dwie opcje: 
 przekazać znajomemu swoje wyposażenie obowiązkowe lub przekazać  
 tylko podpisaną kartę startową. 
 W drugim przypadku, kiedy znajomy nie będzie miał Twojego 
 wyposażenia obowiązkowego, zostanie mu wydany pakiet BEZ numeru   
 startowego. Numer startowy z chipem odbierzesz przed startem 
 w wyznaczonym punkcie przy strefie startowej po okazaniu 
 wyposażenia obowiązkowego.

PO CO TO ROBIMY?Dla Twojego bezpieczeństwa!I wyłącznie z tego powodu.W ten sposób zwracamy Twoją uwagę jak ważne jest to co masz ze sobą na trasie. Wspólnie zadbajamy też o to, żeby nie zbrakło Ci niczego. Bezpiecznie dotrzyj do mety!



ul. Wiejska 5, 10-200 Warszawa, tel. 22 542 44 56
Auto Salon Sp. z o.o. 



TRASA 16km
I ZAOPATRZENIE PUNKTU ODŻYWCZEGO

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE
∙ Aktywny telefon przez cały czas trwania Biegu

∙ Kubek na wodę lub bidon

∙ Numer startowy wraz z chipem 

∙ Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem Nie będzie kubeczków jednorazowych

na punktach!



TRASA 35km
I ZAOPATRZENIE PUNKTU ODŻYWCZEGO

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE
∙ Aktywny telefon przez cały czas trwania Biegu

∙ Kubek na wodę lub bidon

∙ Folia NRC
∙ Kurtka przeciwdeszczowa

∙ Pojemnik na wodę o pojemności przynajmniej 

 1 litra (lub kilka o łącznej pojemności 1l)

∙ Bandaż elastyczny + opatrunek jałowy

∙ Numer startowy wraz z chipem 

∙ Dowód osobisty lub paszport 

Nie będzie kubeczków jednorazowych

na punktach!



WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE
∙ Aktywny telefon przez cały czas trwania Biegu

∙ Kubek na wodę lub bidon

∙ Folia NRC
∙ Czapka lub chusta wielofunkcyjna

∙ Gwizdek
∙ Kurtka przeciwdeszczowa

∙ Plecak lub nerka biegowa

∙ Pojemnik na wodę o pojemności przynajmniej 1 litra

∙ Bandaż elastyczny + opatrunek jałowy

∙ Numer startowy wraz z chipem 

∙ Mapy trasy – do pobrania w biurze zawodów

∙ Dowód osobisty lub paszport

TRASA 50km
I ZAOPATRZENIE PUNKTU ODŻYWCZEGO

nie będzie kubeczków jednorazowych

na punktach!



WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE
∙ Aktywny telefon przez cały czas trwania Biegu

∙ Kubek na wodę lub bidon 

∙ Folia NRC
∙ Czapka lub chusta wielofunkcyjna

∙ Gwizdek
∙ Kurtka przeciwdeszczowa

∙ Plecak lub nerka biegowa

∙ Pojemnik na wodę o pojemności przynajmniej 

 1 litra lub kilka o łącznej pojemności minimum 1 litra

∙ Bandaż elastyczny + opatrunek jałowy

∙ Numer startowy wraz z chipem 

∙ Mapy trasy – do pobrania w biurze zawodów

∙ Dowód osobisty lub paszport.

nie będzie kubeczków jednorazowych

na punktach!

TRASA 70km
I ZAOPATRZENIE PUNKTU ODŻYWCZEGO



WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE
∙ Aktywny telefon przez cały czas trwania Biegu

∙ Kubek na wodę lub bidon 

∙ Folia NRC
∙ Czapka lub chusta wielofunkcyjna

∙ Gwizdek
∙ Kurtka przeciwdeszczowa

∙ Plecak lub nerka biegowa

∙ Pojemnik na wodę o pojemności przynajmniej 1 litra

∙ Latarka czołowa 

∙ Bandaż elastyczny + opatrunek jałowy

∙ Numer startowy wraz z chipem 

∙ Mapy trasy – do pobrania w biurze zawodów

∙ Dowód osobisty lub paszport.

nie będzie kubeczków jednorazowych

na punktach!

TRASA 100km
I ZAOPATRZENIE PUNKTU ODŻYWCZEGO





BE STRONG BE FIT, WORK HARD, BELIEVE IN YOURSELF
WORK HARD, BELIEVE IN YOURSELF, BE STRONG BE FIT
BELIEVE IN YOURSELF,BE STRONG BE FIT, WORK HARD

BE STRONG BE FIT, WORK HARD, BELIEVE IN YOURSELF
WORK HARD, BELIEVE IN YOURSELF, BE STRONG BE FIT
BELIEVE IN YOURSELF,BE STRONG BE FIT, WORK HARD

BE STRONG BE FIT, WORK HARD, BELIEVE IN YOURSELF

zadzwoń i zamów:
666 104 088

Najsmaczniejsza dieta pudełkowa w Twoim mieście :)

Autokary dowożące na start do Królowego Mostu odjeżdżają z Supraśla 
w godz. 8:50, 9:50, 10:50.
Autokar zabiera wyłącznie zawodników z numerami startowymi, którzy dokonali 
rezerwacji tego transportu.
Jeżeli nie dokonałeś/aś rezerwacji, nie masz biletu na autobus nie możemy 
zagwarantować miejsca.

AUTOKARY

• Depozyt będzie się znajdował tuż obok Biura Zawodów (amfiteatr/Supraśl/. Możesz 
 zdeponować swoje rzeczy na czas trwania biegu. Rzeczy z depozytu można będzie    
 odebrać tylko na podstawie numeru startowego. 
• Depozyty przyjmowane są wyłącznie w foliowym worku zawiązanym na końcu. 
 Do depozytu nie przyjmujemy toreb, plecaków, które nie będą zapakowane.
• Pojemność worków to 60l.
• Pamiętaj, aby oddać depozyt wyłącznie z oznaczeniem swoim numerem startowym.

DEPOZYT

• W pakiecie startowym otrzymasz worek do spakowania rzeczy na przepak – rzeczy    
 potrzebne na danym etapie Biegu. Możesz je zostawić w DEPOZYCIE 
 wyłącznie w piątek (2.10.2021) w godzinach pracy biura. 
 Nie przyjmujemy rzeczy na przepak w sobotę przed biegiem!
• Limit wagowy przepaku – do 3 kg/osobę, pojemność worków to 60l.
• Przepak będzie się znajdować w Poczopku (po ok 59 km) i będzie czekać 
 do regulaminowego limitu czasu dla tego punktu.

PRZEPAK dotyczy wyłącznie Bison Ultra-Trail 100



Poza limitem czasu na mecie, obowiązuje również limit na dotarcie na każdy z punktów 
odżywczych. Znajdziesz je przy opisie swojego dystansu  TUTAJ

LIMITY 
CZASU NA PUNKTACH ODŻYWCZYCH

Nie stresuj się. Nie musisz znać godzin na pamięć. Na swoim numerze startowym znajdziesz 
dokładne informacje na ten temat:)



Trasa będzie oznakowana przez niebiesko-białe taśmy oraz niebieskie tabliczki kierunkowe. 
Tabliczki ostrzegawcze będą w kolorze czerownym. 
Zachęcamy do wgrania do swojego urządzenia (zegarek/telefon) track’a swojego dystansu. 
Mimo dobrego oznakowania zdecydowanie zachęcamy do pobrania trasy 
w formie elektronicznej.

OZNAKOWANIE 
TRASY





REZYGNACJA 
Z BIEGU

1.  W przypadku ewentualnej chęci rezygnacji w czasie Biegu zrób to w jednym z punktów 
 odżywczych, informując o tym fakcie obsługę.
2.  Zapewniamy transport uczestników wyłącznie z punktów odżywczych do Supraśla.  
3.  Po wycofaniu się nie ma możliwości dalszego uczestniczenia w zawodach lub ponownego   
 włączenia się do rywalizacji.
4.  Pamiętaj, że dotarcie do Ciebie, kiedy jesteś na trasie może zająć sporo czasu. 
 Jeżeli nie czujesz się najlepiej, decyzję o wycofaniu lepiej podjąć na punkcie odżywczym.



Zamiast posiłku w strefie mety, będziecie mieli 
możliwość zjedzenia w jednej z pięciu lokalnych 
restauracj.
W pakiecie startowym znajdziecie żeton, który 
będziecie mogli wymienić na wybrany posiłek, 
w wybranym lokalu gastronomicznym. Spis re-
stauracji oraz dostępnego menu dostaniecie  
w pakiecie startowym. Dla ułatwienia, na od-
wrocie ulotki, znajdziecie mapkę z lokalizacją  
restauracji.  
Po biegu, zabierajcie rodzinę, znajomych i idźcie 
świętować!
Restauracje przyjazne Bison Ultra-Trail:
∙ Bohema Supraśl - Restauracja i Noclegi
∙ Hotel Knieja Medical SPA
∙ Restauracja Łukaszówka Supraśl
∙ Ojcowizna
∙ Restauracja Ostoja

POSIŁEK FINISHERA
CZYLI KONTYNUUJEMY 
PROJEKT WSPIERANIA 
LOKALNEJ 
GASTRONOMII



Na mecie będzie na Ciebie czekał medal. 
I to nie byle jaki medal!
Od tego roku będziemy umieszczali najpiękniej-
sze i najważniejsze obiekty Supraśla... a kto wie, 
czy nie pójdziemy dalej... ścieżkami naszym bi-
sonowych tras:)
W tym roku rewers medalu zdobi Monaster 
Zwiastowania Przenajświętszej Boguro-
dzicy i św. Jana Teologa w Supraślu — 
prawosławny monaster w Supraślu, je-
dyna ławra w Polsce.
Będąc w Supraślu - koniecznie tam 
zajrzyjcie!

MEDAL 
FINISHERA



Wraz z AdRunaLine, która jest partneerm tech-
nicznym Bison Ultra-Trail® przygotowaliśmy 
wyjątkową bizonową kolekcję!
Teraz z wydarzenia będziecie mogli wrócić z pa-
miątkami, takimi poza medalem i wrażeniami, 
które są, jak wiadomo, bezcenne:) AdRunaLine 
będzie miało swoje stoisko w naszym miastecz-
ku, w pobliżu Biura Zawodów. Do zobaczenia!

BISONOWA KOLEKCJA





Partnerzy Strategiczni

Organizator

Sponsorzy
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Współpraca

Patronat


