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Nie zapomnij o:
■ dokumencie potwierdzającym Twoją tożsamość,
■ maseczce ochronnej (aby odebrać pakiet wejdziesz do Muzeum).

KIEDY I GDZIE

ODEBRAĆ PAKIET?

BIURO ZAWODÓW
Muzeum Pamięci Sybiru
ul. Węglowa 1, Białystok

12 lutego 2022 / godz. 10:00 - 16:00

Jeśli chcesz, żeby ktoś odebrał Twój pakiet:
■ wydrukuj kartę startową, wypełnij, podpisz i przekaż osobie, 
która odbierze pakiet. Na odwrocie karty KONIECZNIE napisz odręczne 
upoważnienie do odbioru pakietu, podając swój numer PESEL. 

W przypadku osób niepełnoletnich, karta startowa MUSI być podpisana 
przez opiekuna/rodzica.

ZWRÓĆ UWAGĘ,
że start biegu jest w innym miejscu niż Biuro Zawodów! 
Weź to pod uwagę planując odbiór pakietu startowego. 
Podróż samochodem może zająć około 15 minut.

https://biegpamiecisybiru.pl/wp-content/uploads/2022/02/karta-BPS.pdf


GARŚĆ INFORMACJI

PRZED STARTEM 

LATARKA CZOŁOWA w pakiecie startowym
W swoim pakiecie znajdziesz czołówkę. Pamiętaj, 
że pobiegniemy po zmroku. Warto z niej skorzystać.
Czołówka nie jest wyposażona w baterie. Możesz wziąć 
swoje baterie lub kupić je w Biurze Zawodów.
Jedna czołówka potrzebuje 3 baterii AAA. 

PARKINGI w okolicach startu
Przyjeżdżając autem na bieg, możesz skorzystać 
z dwóch dużych parkingów.
■ Pierwszy, znajdujący się przy placu taktycznym 
18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego
(przy starcie). Parking znajduje się po lewej stronie 
ul. Filipowicza, jadąc od strony miasta. Zwróć uwa-
gę, że na parking nie można skręcić bezpośrednio 
w lewo. Należy pojechać dalej i zrobić nawrotkę.
■ Drugi, duży parking, znajduje się nieco dalej. 
Tym razem po prawej stronie ul. Filipowicza. Należy 
jechać w stronę Hryniewicz, po minięciu wszystkich 
bloków, przy nowej pętli autobusowej skręcamy 
w prawo i wjeżdżamy na parking. 
Do startu będzie ok. 700 m.



GARŚĆ INFORMACJI

PRZED STARTEM DEPOZYT
W olicach startu i mety będzie się znajdował namiot 
przeznaczony na depozyt. Możesz tam zostawić swoje 
rzeczy. Pamiętaj, aby były zapakowane w worek, który 
dostaniesz wraz z pakietem startowym. Przyklej naklej-
kę ze swoim numerem startowym!
Możesz skorzystać z depozytu w godz. 16:00 - 18:30.

PRZEBIERALNIE
Możesz skorzystać z przebieralni, które będą się znajdowały w pobliżu startu. 



NUMER STARTOWY
musi być przymocowany 
z przodu w widocznym miejscu.

CHIP
musi być przymocowany do buta lub 
kostki! 
WAŻNE, aby znajdował się poniżej 
kolana. Tylko to gwarantuje  prawidłowy
odczyt czasu.
CHIP należy zwrócić po przekroczeniu 
linii mety.

Pobiegniesz po zmroku.
Pamiętaj o czołówce. 



START!

Start będzie falowy (w grupach po ok. 150 osób). 
17:00  start I fali
17:04 start II fali
17:08 start III fali
17:12  start IV fali

NA POKONANIE 
CAŁEGO DYSTANSU 

MASZ MAKSYMALNIE 
50 MINUT!



TRASA

BIEGU



NA MECIE MEDAL Z MOŻLIWOŚCIĄ GRAWERU
Na mecie będzie na Ciebie czekał wyjątkowy 
medal. Jeśli chcesz, możesz skorzystać z usługi
grawerowania. Wygrawerować możesz swoje 
imię i nazwisko oraz uzyskany w biegu czas lub...
imię i nazwisko, bliskiemu Twojemu sercu, 
Sybiraka lub Sybiraczki! 
Taka pamiątka jest bezcenna.
Medal możesz wygrawerować za strefą mety.

CIEPŁY POSIŁEK
W strefie mety będzie na Ciebie czekała ciepła zupa, 
a woda przyjedzie prosto z Lidla.



ŻYCZYMY WAM 
NIEZAPOMNIANYCH WRAŻEŃ!



KIBICUJĄ WAM


