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Drodzy Państwo!

Ogromnie się cieszę, że znów spotkamy się na uli-
cach naszego pięknego miasta podczas PKO Białystok 
Półmaratonu. Kolejny raz w Białymstoku poczujemy 
wszyscy tę niezwykłą atmosferę współzawodnictwa 
sportowego. Mam nadzieję, że ta impreza przyniesie 
wszystkim zawodnikom, organizatorom, a także miesz-
kańcom miasta, którzy będą oglądać to widowisko, 
wiele radości i satysfakcji.  

Witam wszystkich Państwa w Białymstoku, mieście 
najlepszym do życia, które wciąż się zmienia i z którego 
jesteśmy dumni. Mam nadzieję, że dostrzegą Państwo 
urodę tego miejsca i zechcą tu wrócić, by bliżej poznać 
Białystok, nasz region i jego wspaniałych mieszkańców. 
Wydarzenia takie jak PKO Białystok Półmaraton od 
niemal dekady przyczyniają się do promocji zdrowego 
stylu życia, a także – naszego miasta. Wspólnie z Fun-
dacją Białystok Biega tworzymy w mieście jak najlep-
szą atmosferę dla miłośników biegania. Dzięki temu ta 

forma aktywności cieszy się ogromnym zainteresowa-
niem mieszkańców naszego miasta i regionu, a także 
gości z kraju i zagranicy. 

Wszystkim startującym życzę, aby spełnili swoje ma-
rzenia, osiągnęli założone wyniki i nie ustawali w walce 
na trasie biegu. Wierzę, że udział w białostockim pół-
maratonie będzie wspaniałym przeżyciem. Życzę wielu 
rekordów, a wszystkim kibicom niezapomnianych wra-
żeń.  

Tadeusz Truskolaski
Prezydent Miasta Białegostoku



Szanowni Państwo!

Serdecznie witam wszystkich uczestników PKO Bia-
łystok Półmaraton! Ogromnie się cieszę, że w stolicy 
naszego regionu już po raz dziewiąty gościmy setki mi-
łośników biegania z całej Polski oraz z zagranicy.

To wydarzenie należy do najbardziej interesujących 
inicjatyw sportowych odbywających się w wojewódz-
twie podlaskim. Dzięki zaangażowaniu niezwykłej gru-
py pasjonatów z Fundacji Białystok Biega na czele z jej 
prezesem Grzegorzem Kuczyńskim, białostocki półma-
raton stał się prawdziwym sportowym świętem, które 
znakomicie promuje nasz region.

Zawodnicy, mimo zmęczenia związanego z pokonaniem 
dystansu liczącego 21 km i 097 metrów, linię mety 
przekraczają zawsze z uśmiechem. To radość człowieka, 
który przezwyciężył własne słabości, zdobył wymarzo-
ny rezultat, czy po prostu dobiegł do mety! Podziwiam 
Państwa wszystkich i gratuluję takiej postawy.

Jako były sportowiec wiem, że na sukcesy w sportowej 
rywalizacji składa się nie tylko talent, ale także pasmo 
wyrzeczeń i codziennej pracy nad sobą. Nie zawsze się 
wygrywa, ale zawsze powinno się ukończyć zawody z 
satysfakcją, że „dało się z siebie wszystko”!

Niech udział w tym półmaratonie będzie dla Państwa 
znakomitą motywacją do dalszego kontynuowania 
z sukcesami Waszej biegowej pasji. A po ukończeniu 
biegu mam nadzieję, że wystarczy jeszcze sił, aby od-
wiedzić niesamowite zakątki podlaskiego i skosztować 
naszej regionalnej kuchni. 
 

Ze sportowym pozdrowieniem,
Artur Kosicki

 Marszałek Województwa Podlaskiego



Czołem Biegaczki i Biegacze!

Do Białegostoku wraca święto biegania w dużym for-
macie, tak bardzo przez Was lubianym. PKO Białystok 
Półmaraton, 15 maja, wystartuje po raz dziewiąty, a po 
nim PKO Bieg na 5. Nasz biegowy weekend zaczniemy 
już w sobotę rano Biegiem Śniadaniowym. Bardzo się 
cieszę, że po dwuletniej przerwie będziecie mogli wziąć 
w nim udział. 

Wracamy też z biegami dla dzieci. Prawie tysiąc mło-
dych adeptów biegania będzie mogło wystartować w 
sobotnie popołudnie.
W niedzielę staniemy na starcie wszyscy razem. Ostat-
ni raz taki start mieliśmy w 2019 roku. Cieszę się, że 
wracamy do tego, co było dobre i warto to podkre-
ślać, ponieważ wiem, że część z Was za tym tęskniła, a 
dla części będzie to debiut w Białymstoku. Warto tego 
wszystkiego doświadczyć, odetchnąć pełną piersią i 
zasmakować PKO Białystok Półmaratonu w pełni, ko-
niecznie z imprezami towarzyszącymi.
Wracamy też do poczęstunku regionalnymi potrawami 
na mecie... ale gdybym tylko tak to napisał, nie oddał-
bym w pełni tego, co przygotowaliśmy.

Otóż już teraz zapraszam Was do Strefy Finishera, która 
znajdować się będzie w Ogrodach Branickich. I właśnie 
tam przygotujemy poczęstunek, masaże i strefę relak-

su. Możecie odpoczywać i przy okazji wygrawerować 
swój wynik na medalu. Będziecie mieli okazję być w tej 
strefie, w tym miejscu, po raz pierwszy. Wyobrażacie 
to sobie? Taki chillout po biegu z Pałacem Branickich w 
tle! Musicie to sprawdzić!

Zawsze z niecierpliwością czekam na spotkanie z Wami. 
Tym razem jest dokładnie tak samo. Mimo, że przywitam 
Biegaczy na mecie półmaratońskiej po raz dziewiąty, to 
moja radość i entuzjazm wcale nie maleją, a wręcz są 
coraz większe. Dziękuję, że dajecie mi te piękne emocje!
Dziękuję, że wybraliście Białystok na swój start. Cieszę 
się z naszego spotkania. 

Za wszystkich startujących trzymam niezmiennie kciuki 
i (jak zawsze) szczególnie mocno za debiutantów. Dacie 
radę!
Biegowa piona! Do zobaczenia na starcie i mecie już w 
najbliższą niedzielę!
ps. Pamiętajcie, że startujemy razem o 9:30 (PKO Bia-
łystok Półmaraton) i 13:30 (PKO Bieg na 5). Nie spóź-
nijcie się na start!

Grzegorz Kuczyński
Dyrektor PKO Białystok Półmaratonu

Auto Salon Sp. z o.o. 
ul. Wiejska 5, 10-200 Warszawa 

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



Plac Marszałka J. Piłsudskiego (plac przed Teatrem Dramatycznym)

17:00 – 20:00 Obsługa zawodników w Biurze Zawodów oraz SPORT EXPO – targi sportowe

PROGRAM
9. PKO Białystok Półmaratonu

PIĄTEK / 13 maja 2022

SOBOTA / 14 maja 2022
9:00 Bieg Śniadaniowy (ok. 3,5 km)

 start Plac Marszałka J. Piłsudskiego, meta ogrody Pałacu Branickich 

Plac Marszałka J. Piłsudskiego (plac przed Teatrem Dramatycznym)

10:00 – 20:00 Obsługa zawodników w Biurze Zawodów oraz SPORT EXPO – targi sportowe

 

PKO Bieg Juniora 

start i meta – Rynek Kościuszki/ul. Sienkiewicza (starty w grupach co kilka minut)

14:00 Start PKO Bieg Juniora na dystansie 100m

14:30 Start PKO Bieg Juniora na dystansie 600m

15:10 Start PKO Bieg Juniora na dystansie 1km

NIEDZIELA / 15 maja 2022

7:00 – 9:00 Obsługa zawodników w Biurze Zawodów

 Plac Marszałka J. Piłsudskiego (plac przed Teatrem Dramatycznym)

START: Al. Marszałka J. Piłsudskiego/rondo im. A. Lussy

META: Rynek Kościuszki / ratusz

9:30 Start PKO Białystok Półmaraton 

11:30 Dekoracje w kategorii generalnej i najszybszych Polaków

12:00 Dekoracje w pozostałych klasyfikacjach

13:00 Zamknięte trasy PKO Białystok Półmaratoinu

13:30 Start PKO Bieg na 5

14:00 Dekoracje

14:20 Zamknięcie trasy PKO Bieg na 5

ok. 15:00 Zakończenie 9. PKO Białystok Półmaratonu

14 maja o godz. 18:00 w Katedrze Białostockiej przy ul. Kościelnej 2, odbędzie się msza święta w in-
tencji Uczestników PKO Białystok Półmaratonu. Mszę odprawi ks. Andrzej Dębski, kapłan, maratończyk,  
serdeczny przyjaciel Fundacji Białystok Biega. Zapraszamy! 

SOBOTNIA MSZA DLA BIEGACZY



WAŻNE
informacje

ODBIÓR 
PAKIETU STARTOWEGO
Biuro Zawodów: Plac Marszałka 
J. Piłsudskiego (przed Teatrem 
Dramatycznym)

13 maja (piątek) 17:00 - 20:00
14 maja (sobota) 10:00 - 20:00
15 maja (niedziela) 7:00 - 9:00

Pakiet startowy odbierzesz na podstawie podpisa-

nej karty startowej opraz dokumentu ze zdjęciem. 

Karta startowa będzie do pobrania z konta zawod-

nika na www.slotmarket.pl

Twój pakiet może odebrać inna osoba wyłącznie 

na podstawie podpisanej przez Ciebie karty star-

towej. 

NUMER STARTOWY
Najważniejszą rzeczą, jaką otrzymacie w pakiecie 

startowym jest numer startowy z chipem. Chip 

jest wbudowany w numer startowy i jest zabezpie-

czony pianką. Numer należy przypiąć agrafkami z 

przodu koszulki. Zwróć uwagę. żeby numer starto-

wy był widoczny!

Wypełnij rewers numeru startowego. W razie inter-

wecji medycznej podane tam dane pomogą ratow-

nikom w udzieleniu pomocy. 

DOJAZD NA START
Przed przyjazdem na start, sprawdź zmiany w or-

ganizacji ruchu i godziny zamknięcia ulic. Zaosz-

czędzisz sobie stresu;)

Mapkę z godzinami zamkcięcia ulic, znajdziesz 

TUTAJ.

PRZEBIERALNIE I DEPOZYT
Przebieralnie i depozyty będą umiejscowone w 

Strefie Finishera (w ogrodach Pałacu Branickich). 

O Strefie Finishera przeczytasz w dalszej części 

biuletynu.

W Biurze Zawodów możesz otrzymać worek na de-

pozyt, jeżeli go potrzebujesz. Do odbioru depozytu 

niezbędny będzie Twój numer startowy. 

Prosimy o wcześniejsze przybycie w przypadku 

chęci pozostawienia rzeczy w depozycie. 

TOALETY
Toalety będą ustawione bezpośrednio w okolicy 

strefy startu oraz mety. Kabiny będą rozmieszczo-

ne również na trasie biegu przy punktach odżywia-

nia. 

POMIAR I LIMIT  CZASU
Czas mierzony będzie w dwóch wariantach: brutto 

(liczony od momentu strzału startera) oraz netto 

(liczony od momentu przekroczenia linii startu). 

Wszelkie klasyfikacje liczone będą na podstawie 

czasu netto, za wyjątkiem pierwszych 50-ciu za-

wodników, przekraczających linię mety (ci zawod-

nicy, będą klasyfikowani wg czasu brutto). 

Na trasie biegu rozlokowane będą punkty kon-

trolne pomiaru czasu. Ominięcie któregokolwiek z 

nich spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

limit czasu
3:30 h

21,1 km
limit czasu
50 min

5 km

PUNKTY ODŻYWCZE
Na trasie półmaratonu będą 4 punkty odżywiania. 

Co na nich znajdziecie?

ok. 3 km woda

ok. 8 km woda + izotonik + banany

ok. 13 km woda, batony, czekolada, banany

ok. 18 km woda + izotonik + banany

PRYSZNICE
Po biegu będziecie mieli możliwość skorzystania  

z pryszniców. Szkoła Podstawowa nr. 9, ul. Legio-

nowa 7, w godz. 11:00 - 15:00.

https://bialystokpolmaraton.pl/wp-content/uploads/2022/05/mapka-godziny.pdf


Bieg Śniadaniowy czyli pyszne przywitanie z Białymstokiem!

Zapraszamy Was w sobotę 14 maja, o godz. 9:00 na lekki i przyjemny rozruch. Na mecie naszego kon-

wersacyjnego truchtu będzie na Was czekał poczęstunek.

Dzięki Partnerom Biegu Śniadaniowego, będziecie mieli okazję skosztować pysznych, słodkich wypie-

ków od Piekarni Cymes, shaków proteinowych Bakoma oraz ugasić pragnienie wodą Magnesia. 

Startujemy z placu sprzed Teatru Dramatycznego.

Udział w biegu jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich chętnych, bez względu na wiek i zaawansowanie 

biegowe. Dystans jaki mamy do pokonania to ok. 3,5 km.

Bądźcie z nami! 

BIEG
ŚNIADANIOWY

PARTNERZY BIEGU ŚNIADANIOWEGO



• Start z Al. Marszałka Piłsudskiego, obok Pałacu Branickich i bardzo szerokimi ulicami pierwsze 3 km

• pierwszy podbieg – oczywiście ul. Świętojańska ale się nie martwcie, bo będziemy też Świętojańską  

   zbiegali,

• bardzo zielonymi terenami wśród parków  i Lasu Zwierzynieckiego przebiegniecie kolejne 3 km,

• odwiedzicie kampus Uniwersytetu w Białymstoku oraz przebiegniecie obok Stadionu Miejskiego,

• potem zaczniemy delikatnie zbiegać w ul. Świerkową (gdzie znowu będzie zielono),

• stadion lekkoatletyczny tym razem miniecie po lewej stronie i zbiegniecie mocniej we wspomnianą          

   Świętojańską,

• po 10 km, przy bramie Pałacu Branickich, zaczniecie drugą pętlę… lub pobiegniecie w lewo do mety, 

która będzie zlokalizowana, tradycyjnie, przy Ratuszu na Rynku Kościuszki.

Kto wbiegał na metę w Białymstoku, wie, jakiego dopingu może się spodziewać!

… A jeżeli jesteśmy przy kibicach i dopingowaniu, to na trasie zagrzewać do biegu będą punkty muzycz-

ne… średnio co 2 km.

Księgarnia TaniaKsiazka.pl, Polskie Radio Białystok, Renault Motozbyt, Wydział Prawa Uniwersytetu w 

Białymstoku już szykują swoje punkty muzyczne… a to jeszcze nie wszystko.

Zapowiada się bardzo energetyczne bieganie!

 

TRASA
PKO BIAŁYSTOK PÓŁMARATONU



Bartosz Kupa  
01:30

Jacek Łukaszuk  
01:35

Sebastian Kondratowicz  
01:35

Paweł Makarowski  
01:40

Krzysztof Papuga  
01:40

Grzegorz Kowalski  
01:40

Sebastian Zasępa  
01:45

Przemysław Sajewski  
01:45

Emil Zieliński  
01:45

Krystian Syska  
01:50

Mateusz Przepióra  
01:50

Łukasz Przepióra  
01:50

Andrzej Konarski  
01:55

Rafał Kasielski  
01:55

Agnieszka Jastrząbek  
01:55

Magdalena Brzozowska  
02:00

Rafał Dąbrowski  
02:00

Łukasz Grodzki  
02:10

Magdalena Zawadzka  
02:20

Marek Hałas  
02:20

Marcin Mazurkiewicz  
02:20

Janusz Gogol  
02:10

Piotr Kuczyński  
02:00

Planujesz zrobić życiówkę podczas PKO Białystok Półmaratonu? Świetnie się składa! Nasi pacemakerzy 

dodadzą Ci skrzydeł i pomogą spełnić marzenie:)

Aby skorzystać z pomocy Pacemakera nie trzeba się nigdzie zapisywać, wystarczy ustawić się za nim i… 

trzymać jego tempo w czasie biegu. Łatwo rozpoznasz „zająca”. Będzie miał na plecach flagę z wydruko-

wanym czasem, na jaki Cię prowadzi.

POZNAJ
naszych pacemakerów

Poza tym, że macie możliwość skorzystania z pomocy pa-
cemakrów, oddajemy w Wasze ręce jeszcze jedną pomoc 
w uzyskaniu wymarzonego czasu na mecie:) Wiemy, że nie 
każdy jest w stanie przeliczać właściwy czas na każdym km, 
aby trzymać zakładane tempo.  Opaski czasowe bardzo się 
przydadzą. Wybierzecie w Biurze Zawodów tę ze swoim wy-
marzionym czasem... i w drogę! :) 

Udając się na wyprawę 
do nieznanych krain, 

zapomnijcie o wszystkim, 
coście o nich czytali czy słyszeli...

Supraśl 01-02.10.2022
www.bisonultratrail.pl



• Start z Al. Marszałka Piłsudskiego

• pierwszy km po szerokiej ulicy Branickiego

• ulubioną Świętojańską do góry

• spokojną, zieloną ulicą 11 listopada obok stadionu lekkoatletycznego wbiegniemy w ul. Zwierzyniecką

• po nawrotce przyjdzie czas na pozdrawianie mijanych biegaczy  i przybijanie piątek

• Świętojańską w dół… Mickiewicza, zaraz potem Pałac Branickich i stamtąd już kilkaset metrów 

  do mety!

• Meta oczywiście na Rynku Kościuszki przy uśmiechniętym Ratuszu :)

A to wszystko przy punktach kibicowania przygotowanych m.in. przez Księgarnię TaniaKsiążka.pl, Wy-

dział Prawa UwB, Renault Motozbyt.

TRASA
PKO BIEG NA 5



STREFA FINISHERA
CZYLI PAŁACOWY CHILLOUT
Po przekroczeniu linii mety, zapraszamy Was do 

Strefy Finisfera w przepięknych ogrodach Pałacu 

Branickich. Zaledwie kilkaset metrów za linią mety 

czekać na Was będzie niezwykła strefa w niezwy-

regionalne 
jedzenie

masaże grawer medalu izotoniki

depozyt przebieralnie

kłych okolicznościach przyrody. Poza zieloną traw-

ką pod stopami i błękitem nieba nad głową, przy-

gotujemy dla Was:

strefę chilloutu:)
www.ekidenbialystok.pl

SZTAFETA MARATOŃSKA

SZTAFETA 4 x 5km

SZTAFETA DZIECIĘCA



OKOLICE
STARTU, METY I DOJŚCIE DO STREFY FINISHERA

META

START

Pałac 
Branickich

Ogród Branickich

RATUSZ

Kości
eln

a

Zespół Bazyliki
Archikatedralnej

Si
en

kie
w

ic
za

Rynek
Kościuszki

aleja J. Piłsudskiego

Legionowa

A
. M

ickiew
icza

J. Kilińskiego

Teatr 
Dramatyczny

J. K. Branickiego

Pa
łac

ow
a

SCENA

BIURO
ZAWODÓW

EXPO

Aleja Bluesa

Suraska

PIES KAWELIN

DO STREFY FINISHERA



Jesteście ciekawi z kim będziecie mieli okazję się ścigać już 15 maja na dystansie półmaratonu? 

Oto oni:) 

FAWORYCI
9. PKO BIAŁYSTOK PÓŁMARATONU

MĘŻCZYŹNI

Cosms Kyeva Kenia / życiówka 1:02:32

Boniface Nduva Kenia / życiówka 1:02:04

Przemysław Dąbrowski Polska / życiówka 1:06:00

Emil Dobrowolski Polska / życiówka 1:04:17

 Zwycięzca 8. PKO Białystok Półmaratonu

Adam Głogowski Polska /  życiówka: 1:05:26 

Tomasz Grycko Polska / życiówka 1:04:26

KOBIETY

Valentyna Veretska Ukraina / życiówka: 1:15:5

 Zwyciężczyni 8. PKO Białystok Półmaratonu

Remalda Kergyte Litwa / życiówka 1:16:23

Lilia Fisikovici Mołdawia - życiówka 1:10:45

Gramy
dla sportu

Kazda złotówka, która przeznaczasz 
na gry liczbowe LOTTO, to 19 groszy 
dla sportu i kultury.

. ˛



W bezpośrednim sąsiedztwie Biura Zawodów, 

znajdziecie SPORT EXPO, czyli miejsce, gdzie moż-

na zapoznać się i kupić najnowsze kolekcje odzie-

ży oraz akcesoriów sportowych, sprzęt sportowy, 

suplementy diety czy kosmetyki przeznaczone dla 

sportowców.

Godziny otwarcia SPORT EXPO:

Piątek, 13 maja 17:00 – 20:00

Sobota, 14 maja 10:00 – 20:00

Plac Marszałka. J. Piłsudskiego 

(plac przed Teatrem Dramatycznym)

SPORT EXPO
ODWIEDŹ NAS



Uczestnicy 9. PKO Białystok Półmaratonu mogą 

wziąć udział w akcji charytatywnej „biegnę dla…” 

i pomóc choremu chłopcu. Wystarczy, że do ko-

szulki startowej przypną kartkę z napisem „biegnę 

dla Julka” i dotrą z nią do mety. Organizatorem ak-

cji jest Fundacja PKO Banku Polskiego. 

Do akcji „biegnę dla Julka” może dołączyć każdy 

uczestnik 9. PKO Białystok Półmaratonu odbywa-

jącego się w niedzielę 15 maja 2022 r. W zamian 

za zaangażowanie biegaczy, Fundacja PKO Banku 

Polskiego przekaże środki na rzecz beneficjenta. W 

akcję mogą włączyć się również startujący w PKO 

Biegu na 5. oraz odbywającym się dzień wcześniej 

PKO Biegu Juniora.  

POBIEGNIJ DLA JULKA
W PKO BIAŁYSTOK PÓŁMARATONIE

Dwuletni Julek zachorował na nowotwór – neuro-

blastomę i przeszedł całą kurację. Nadal jedna wy-

maga leczenia, by zapobiec nawrotowi choroby. 

Chłopiec jest podopiecznym Fundacji Siepomaga.

Kartki-identyfikatory akcji „biegnę dla Julka” bę-

dzie można odbierać w biurze zawodów w czasie 

jego pracy. 

Fundacja PKO Banku Polskiego od 2013 roku w 

całym kraju organizuje akcje charytatywne „bie-

gnę dla…”. Dotąd odbyło się ich już ponad 480, 

a Fundacja PKO Banku Polskiego wsparła ponad 

550 beneficjentów łączną kwotą prawie 6,5 mln 

zł. W akcje pomocy zaangażowało się prawie 217 

tys. biegaczy.

OLGA
LAWENDOWA DZIEWCZYNKA

W czasie PKO Białystok Półmaratonu, będziemy 

zbierali fundusze na pomoc w leczeniu Olgi – La-

wendowej Dziewczynki.

Olga ma 11 lat, choruje na NF1 (zespół Reckling-

hausena) – to choroba, w której organizm samo-

czynnie produkuje guzy w ciele chorego. Oli guz 

jest w mózgu, w samym środku główki, na skrzy-

żowaniu nerwów wzrokowych. Jest bardzo duży  

i ciągle rośnie mimo 3 ciężkich operacji i intensyw-

nej chemioterapii.

Nowotwór oślepił Olę na jedno oczko. Dziewczyn-

ka jest słaba, ciągle zmęczona, korzysta z wózka 

inwalidzkiego. Jednocześnie pozostaje spokojna, 

cierpliwa i optymistyczna. Ma też talent malarski 

i ksywkę „Lawendowa Dziewczynka”.

O chorobie dowiedzieliśmy się trzy lata temu – już 

wtedy potrzebna była operacja ratująca życie Olu-

si. Część guza została wycięta. I kiedy rodzice mieli 

nadzieję, że jest stabilnie okazało się, że nowotwór 

znowu urósł. To był powrót do piekła. Oli wszcze-

piono zastawkę w mózgu.

Po 7 miesiącach wycieńczającego leczenia okaza-

ło się, że guz dalej rośnie. Ola zaczęła niewyraźnie 

mówić. Przed nią następne długie miesiące nowej 

chemioterapii w Centrum Zdrowia Dziecka.  

Pamiętamy jak Ola brała udział w naszych biegach 

dla dzieci. Czekamy, żeby do nas wróciła!



Okazji do zebrania nalepek nie zabraknie. 
Oto gdzie dzieci mogą wystartować:

· PKO BIEG JUNIORA 
 (14.05. - wydarzenie w ramach 
 PKO Bialystok Półmaraton)
· PLUM EKIDEN MINI 
 (11.06 - sztafeta na stadionie lekkoatletycznym) 
· AML JUNIOR 
 (25.06 - biegi na stadionie lekkoatletycznym, )
· HERO RUN KIDS 
 (27.08 - plaża Dojlidy - bieg z przeszkodami)
· MOLTANI KIDS RUN 
 (17.09 - wydarzenie w ramach Białystok Biega)
· BISON TRAIL KIDS 
 (2.10 - Supraśl, bieg leśny)

20 LAT WSZYSTKIEGO
NAJLEPSZEGO!
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PKO Bieg Juniora – pierwszy bieg w cyklu Super 

Biegacz w 2022. 

W ramach PKO Białystok Półmaratonu, najwięk-

szej imprezy biegowej wschodniej Polski, odbędą 

się biegi dla dzieci i młodzieży  na dystansach 

100m, 600m oraz 1 km.

Super Biegacz to program stworzony specjalnie z 

myślą o najmłodszych biegaczach. Od początku 

istnienia, cykl cieszy się ogromnym zainteresowa-

nie, a ilość Super Biegaczy ciągle rośnie:)

Wystarczy, że młody zawodnik pobiegnie w do-

wolnych czterech biegach organizowanych przez 

Fundację Białystok Biega w ciągu roku kalenda-

rzowego. Po każdym z biegów dziecko otrzyma na-

lepkę, którą przyklei do specjalnej książeczki. Ksią-

żeczkę młody zawodnik będzie mógł odebrać wraz 

z numerem startowym

PKO BIEG JUNIORA
CYKL SUPER BIEGACZ 2022

Bądź na bieżąco 
www.superbiegacz.pl J.K.Branickiego
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