
	

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
 
Nazwa wydarzenia 
ULTRA MAZURY 
 
Miejsce wydarzenia 
Hotel Anders****, ul. Spacerowa 2, 14-133 Stare Jabłonki 
 
Termin 
12-13.08.2016 
 
Organizatorzy 
Hotel Anders****, ul. Spacerowa 2, 14-133 Stare Jabłonki 
NATE Piotr Kaczmarek, ul. Witosa 9B/21, 87-100 Toruń 
 
Pomiar elektroniczny 
STS Timing 
 
Koordynator 
Łukasz Kuczmarski 
tel.: +48 531 518 408 
  



	

 
KOMITET ORGANIZACYJNY 

 
 
Promotor wydarzenia 
Tomasz Dowgiałło 
 
Dyrektor wydarzenia 
Piotr Kaczmarek 
mail: info@ultra.mazury.pal 
tel.: +48 881 201 851 
 
Biuro Zawodów 
Kamil Leśniak 
mail: kamil@ultra.mazury.pl 
tel.: +48 531 888 177 
 
Wolontariat 
Mateusz Goleniewski 
mail: mateusz@ultra.mazury.pl 
tel.: +48 661 343 987 
 
Oficjalna strona wydarzenia 
WWW.ULTRA.MAZURY.PL 
  



	

PROGRAM 
 

MAZURY ULTRA odbywać się będzie w dniach 12-13.08.2016r. 
Wydarzenie to oprócz swojego koronnego dystansu 70km + będzie miało 
również bieg towarzyszący na dystansie 10km +. Ponadto w ramach tego 
biegowego weekendu organizowane będą prelekcje zaproszonych gości, 
najbardziej utytułowanych biegaczy ultra. 
 
 
12.08.2016 - piątek 
14:00-20:00 Biuro Zawodów 

• wydawanie pakietów na bieg na 70km + 
• wydawanie pakietów na bieg na 10 km + 
• rejestracja nowych zawodników na bieg na 70km + 
• rejestracja nowych zawodników na bieg na 10 km + 

18:00-21:00 Grill - pasta party (spotkania i prelekcje) 
19:00-19:30 Odprawa techniczna 70km + 

• weryfikacja wyposażenia obowiązkowego 
 
13.08.2016 - sobota 
3:30-5:30 Depozyt dla uczestników biegu na 70km+ 
9:00-10:30 Depozyt dla uczestników biegu na 10km+ 
8:00-10:30 Biuro Zawodów 

• wydawanie pakietów na bieg na 10 km + 
• rejestracja nowych zawodników na bieg na 10 km + 

6:00 START biegu na 70km + 
11:00 START biegu na 10km + 
11:40 META – pierwsi na 10km + 
12:30 META – pierwsi na 70km + 
14:00-21:00 Grill 
15:00-17:00 Ceremonia wręczenia nagród 
14:00-20:00 SPA dla uczestników 70km + 
 
  



	

TRASA 
 
MAZURY ULTRA to bieg na dystansie 70km+ (ok. 76 km) i 10km+ po 
najbardziej malowniczych terenach województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 
Ma on na celu promowanie tego wyjątkowego regionu przez jedne z 
najbardziej elitarnych i wymagających wydarzeń jakimi są właśnie biegi Ultra. 
 
START i META znajdować się będzie na terenie Hotelu Anders w Starych 
Jabłonkach. 
 
 

 
 
  



	

BIEG ELITARNY 
 
Do realizacji niniejszego przedsięwzięcia zaangażowaliśmy najlepsze osoby 
w biegach Ultra w Polsce. Wśród nich jest m. in. Kamil Leśniak, należący do 
światowej elity biegów Ultra. 
W ostatnich najbardziej prestiżowych zawodach Ultra Trail du Mont Blanc 
(168 km wokół Mont Blanc) który po 26 godzinach i 56 minutach biegu stanął 
na najwyższym stopniu podium w swojej kategorii wiekowej. 
 
MAZURY ULTRA będzie wchodzić w skład mędzynarodowego 
stowarzyszenia begów terenowych ITRA. 
 
Oznacza to, że wszyscy uczestnicy biegu będą walczyć o punkty do 
najbardziej elitarnego biegu gorskiego na świecie tj. Ultra Trail du Mont Blanc, 
który biegnie 168 km wokół podnóża góry Mont Blanc i skupia najlepszych 
biegaczy z całego świata. 
 
Ilość uczestników tego wielkiego finału jest ograniczona. Uzyskanie 
odpowiedniej ilości punktów ITRA jest jedynym kryterium gwarantującym 
udział w UTMB. 
 

 


