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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 MTB!





PIĄTEK / 30.09/ 17:00 - 22:00

BIURO ZAWODÓW
AMFITEATR / SUPRAŚL

SOBOTA / 01.10/ 06:00 - 10:30 oraz 17:00 - 20:00

NIEDZIELA / 02.10/ 07:00 - 09:00

W biurze zawodów zawodnik otrzyma pakiet startowy zawierający numer 
startowy oraz elektroniczny chip do pomiaru czasu. Odbiór pakietu star-
towego możliwy będzie na podstawie okazanego QR kodu lub podpisanej 
karty startowej oraz okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem.





1 PAŹDZIERNIKA / SOBOTA

9:00   START / Supraśl, amfiteatr/ LIMIT 2h

2 PAŹDZIERNIKA / NIEDZIELA

9:02   START / Supraśl, amfiteatr/ LIMIT 2h

11:30   DEKORACJE 
20km  miejsca I-III w klasyfikacji generalnej (kobiet i mężczyzn)
20km FAMILY    miejsca I-III w klasyfikacji generalnej (kobiet i mężczyzn)

9:45   START / Supraśl, amfiteatr/ LIMIT 5,5h

14:30   DEKORACJE 
60km  miejsca I-V 
w klasyfikacji generalnej (kobiet i mężczyzn)
60km  miejsca I-III w  klasyfikacji drużynowej



• Do biura zabierz ze sobą kartę startową (wydrukowaną i podpisaną) lub  
 kod QR do okazania w smartfonie oraz dowód osobisty lub inny dokument  
 tożsamości ze zdjęciem.

ZASADY
OBOWIĄZUJĄCE

• Po pozytywnej weryfikacji będzie wydany numer startowy wraz z chipem  
 zwrotnym, który zwrócisz po przekroczeniu linii mety.
• Jeżeli wysyłasz po pakiet znajomego musisz przekazać znajomemu swoją  
 podpisaną kartę startową.

w Biurze Zawodów



ZASADY
OBOWIĄZUJĄCE

• Chip do pomiaru czasu należy przymocować do widelca roweru specjalnym  
   adapterem. Zarówno chip jak i adapter będą w pakiecie startowym. 

• Zawodnik bez zamocowanego prawidłowo chipa nie będzie wpuszczony 
   do strefy startowej.

• Dzieci startujące w Bison MTB 20 Family startują wyłącznie pod opieką 
   osoby dorosłej. Dziecko bez opiekuna na rowerze nie będzie dopuszczone 
   do startu. 

• Opiekun otrzyma numer startowy w Biurze Zawodów (bez elektronicznego      
   chipa do pomiaru czasu). Opiekun startuje w zawodach bezpłatnie.

podczas zawodów



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



TRASA 20km
I ZAOPATRZENIE BUFETU

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE
∙ kask rowerowy

∙ Zalecamy zabrać ze sobą bidon z napojem 

   o pojemności minimum 0,5l



Auto salon sp. z o.o.
ul. Wiejska 5, Warszawa

PHUP MOTOZBYT Sp. z o.o.
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 19b, 15-690 Białystok
tel. 85 66 28 330



TRASA 60km
I ZAOPATRZENIE BUFETU

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE
∙ kask rowerowy

∙ Zalecamy zabrać ze sobą bidon z napojem 

   o pojemności minimum 0,5l



LINKI
DO ŚLEDZENIA LIVE
A teraz prawdziwa gratka! 
Zawodnicy z dystansu 60km będą wyposażeni w urządzenia do śledzenie ich położenia na trasie! 
Uczestnicy otrzymają w pakiecie nadajnik lokalizacji GPS, dzięki czemu na stronie imprezy będzie 
widać aktualną pozycję każdego zawodnika. Kibice mogą zobaczyć, kto prowadzi, a rodzina i zna-
jomi mogą śledzić postępy!

Link do śledzenia

Bison MTB 60

https://poltrax.live/bison-mtb

Link do śledzenia

Bison MTB 60

https://poltrax.live/bison-mtb





WOLONATRIAT

ZWROT CHIPÓW

MAPKA SYTUACYJNA
- TY I TWOI KOMPANI WSZYSTKO ZNAJDZIECIE:)



Depozyt znajdować się będzie przy Biurze 
Zawodów / Supraśl, amfiteatr/ 
Godziny pracy depozytu: 
sobota 1 października – 8:00 – 12:00

• Możesz zdeponować swoje rzeczy na czas 
trwania imprezy. Rzeczy z depozytu można będzie 
odebrać tylko na podstawie numeru startowego. 

• Depozyty przyjmowane są wyłącznie w folio-
wym 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



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

LIMITY 
CZASU NA BUFETACH

https://bisonultratrail.pl/trasy/
https://bisonmtb.pl/trasy/




Trasa będzie oznakowana przez czerwone tabliczki kierunkowe oraz tabliczki ostrzegawcze. 
Zachęcamy do wgrania do swojego urządzenia track’a swojego dystansu. 
 
Mimo dobrego oznakowania zdecydowanie zachęcamy do pobrania trasy 
w formie elektronicznej.

OZNAKOWANIE 
TRASY





REZYGNACJA 
w czasie zawodów
1. W przypadku ewentualnej chęci rezygnacji w czasie 
zawodów, uczestnik powinien poinformować o tym 
fakcie obsługę zawodów pod alarmowym numerem 
telefonu umieszczonym na numerze startowym.
2. Organizator zapewnia transport uczestników 
wyłącznie z bufetów do Supraśla – w przypadku rezy-
gnacji z dalszej części rywalizacji.
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.



REGIONALNY POSIŁEK 
PO BIEGU
Po zakończonym biegu, w strefie finishera otrzymasz wodę, piwo Żubr (tylko pełnoletni zawodnicy), 
świeży owoc i regionalny, ciepły posiłek (w wersji mięsnej lub wege do wyboru). W przypadku MTB 
20 Family - ciepły posiłek otrzyma jedynie zawodnik.





Na mecie będzie na Ciebie czekał medal. 
I to nie byle jaki medal!
Na rewersie medalu, umieszczamy najpiękniej-
sze i najważniejsze obiekty Supraśla... a kto wie, 
czy nie pójdziemy dalej... ścieżkami naszych bi-
zonowych tras:)
W tym roku rewers medalu zdobi Pałac 
Buchholtzów - zabytkowy pałac wznie-
siony na przełomie XIX i XX w., okazała 
rezydencja niemieckiej rodziny fabry-
kanckiej, obecnie siedziba Państwo-
wego Liceum Sztuk Plastycznych im. 
Artura Grottgera.
Będąc w Supraślu - koniecznie tam 
zajrzyjcie!

UWAGA! Na medalu zostawiliśmy miejsce na 
grawer! Taka pamiątka to dopiero coś!
Grawer wykonacie na miejscu - za strefą mety!

MEDAL 
FINISHERA
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Sponsorzy
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KIBICUJĄ WAM:

Współorganizator


