NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE TRASY

Trasa będzie oznakowana różową taśmą:

Uwaga! Na niektórych odcinkach trasa Ultra Śledzia i Bladziny pokrywa się z trasą
Leszcza. Zwracajcie uwagę na tabliczki, które będą stały w punktach gdzie trasy się łączą i
rozgałęziają:

Trzymajcie się też tracków, które większość z Was ma w zegarkach. Jedyne czym się
różnią taśmy obu tras to odblaski przyszyte do końcówki taśm na trasie Śledzia/Bladziny. Gdyby
ktoś wyrwał lub przewrócił tabliczkę i znajdziecie się w miejscu, gdzie trasy się rozgałęziają,
przyjrzyjcie się taśmom. Te z odblaskami to Śledź/Bladzina, bez odblasków to Leszcz.

Listy wspólnych odcinków, na których trzeba uważać:
TRASA ŚLEDZIA/BLADZINY
1/ Kilometr 9,1 trasy – powrót z Krzemiennych Gór w stronę Supraśla. Wybiegacie z
przecinki leśnej na szerszą żwirówkę i biegniecie w prawo. Taśmy, które możecie zobaczyć
prowadzące w lewo to trasa Leszcza.
Trasy pokrywają się na odcinku 2,6km biegnąc w przeciwnych kierunkach!
Kilometr 11,6 – koniec wspólnego odcinka. Skręcacie w lewo na drewniany mostek.

2/ Kilometr 54,2 trasy – skrzyżowanie tras Śledzia/Bladziny i Leszcza. Biegniecie prosto, a
Leszcze mogą Wam wybiegać z lewej strony i znikać w lesie po prawej.
3/ Kilometr 59,6 trasy – punkt żywieniowy w Lipowym Moście. Obie trasy tu się
spotykają i prowadzą razem aż do km 63,8, gdzie Wy skręcacie w prawo, a Leszcze biegną dalej
prosto w kierunku Pieczonki i Łaźni.
4/ Kilometr 77,2 - trasy Śledzia i Leszcza znowu się łączą i biegną razem już do końca.
Uwaga! Biegniecie na rozwidleniu w prawo, a na drodze leśnej z lewej strony widać oznakowaną
trasę Leszcza i być może nadbiegających zawodników.

TRASA LESZCZA
1/ Kilometr 1,25 trasy. Biegniecie dalej prosto żwirówką podczas gdy biegacze ze
Śledzia /Bladziny mogą nadbiegać z przeciwka i skręcać na mostek (w Waszą prawą stronę).
Trasy pokrywają się na odcinku 2,6km biegnąc w przeciwnych kierunkach!
Kilometr 3,75 – Koniec wspólnego odcinka. Biegniecie dalej prosto szeroką drogą leśną
widząc po lewej taśmy trasy Śledzia prowadzące w las.

2/ Kilometr 8,8 trasy – TAK! Nie dziwcie się. Musicie pokonać most linowy lub przejść
przez rz. Sokołdę w bród (o tej porze roku wody jest mniej więcej do krocza).
3/ Kilometr 17,8 trasy – skrzyżowanie tras Leszcza i Śledzia/Bladziny. Biegniecie prosto
od strony Kondycji i dalej przecinką w las, a Śledzie mogą Wam nadbiegać z prawej strony szeroką
żwirówką od Nowosiółek i biec tą drogą dalej w Waszą lewą stronę.
4/ Kilometr 45,8 trasy – punkt żywieniowy w Lipowym Moście. Obie trasy tu się
spotykają i prowadzą razem aż do km 50,0 gdzie Wy biegniecie prosto w kierunku Pieczonki i
Łaźni, a Śledzie skręcają w prawo.
5/ Kilometr 62,6 - trasy Leszcza i Śledzia znowu się łączą i biegną razem już do końca. Wy
wybiegacie z drogi leśnej na szerszą żwirówkę i biegniecie w lewo, a Śledzie nadbiegają z prawej
strony.

KILKA UWAG OGÓLNYCH DOTYCZĄCYCH OBU TRAS:

Nie powinno być ekstremalnych zjawisk typu przerwana grobla więc większość trasy da
się pokonać suchą stopą. Przejścia przez strumyki i bagienka wyglądają tak jak zawsze i da się to
zrobić (prawie) bez zamoczenia butów.
Trasa Leszcza jest krótsza i teoretycznie łatwiejsza, ale postaraliśmy się wpleść w nią kilka
odcinków puszczańskich ostępów, przez które trzeba się przedrzeć. Czemu Leszcze mieliby
zazdrościć Śledziom? Czeka Was też niespodzianka – przeprawa przez puszczańską rzeczkę
Sokołdę. Powinno Wam to dostarczyć sporej porcji adrenaliny. Po raz kolejny trasę Leszcza
musieliśmy nieco zmodyfikować ze względu na wytyczne RDOŚu i nadleśnictw. 2 odcinki, które
pierwotnie przecinały rezerwaty Bahno w Borkach i Krzemienne Góry musieliśmy poprowadzić
tak, aby teren rezerwatów ominąć. Według leśników drzewa atakowane przez szkodniki
przewracają się, co stwarza zagrożenie dla ludzi. Oni są gospodarzami terenu więc nie
dyskutowaliśmy i dostosowaliśmy się do wytycznych. Te korekty spowodowały wydłużenie trasy
do 68,3 km.
Ogólnie jak zawsze jest mnóstwo zwalonych drzew i na niektórych odcinkach trzeba
trochę pokluczyć żeby je ominąć. Szczególnie dotyczy to właśnie rezerwatów, gdzie przyroda
rządzi się sama i drzewa nie są usuwane przez leśników.
Oprócz tego trwają normalne prace leśne – wycinki, nowe nasadzenia itp. Możecie więc
się natknąć na trasie na wygrodzenia siatką, które trzeba obejść. Oczywiście wszystko
oznakowaliśmy taśmą więc nie powinno być z tym problemów. Na takich odcinkach możecie na
parę minut znaleźć się poza trackiem.
Tradycyjnie w kluczowych punktach trasy – na najbardziej wysuniętych załamaniach,
skrzyżowaniach itp będą stali nasi wolontariusze. Część z nich będzie spisywała Wasze numery
więc miejcie je w widocznym miejscu. Nie odhaczenie przez wolontariusza Waszej obecności na
którymś z takich punktów może skutkować dyskwalifikacją.
Uważajcie na przejściach przez drogi (szczególnie asfaltowe powiatówki i drogę
wojewódzką 676 Supraśl – Krynki). Nie wszędzie jesteśmy w stanie postawić wolontariuszy, żeby
Was ostrzegali więc bądźcie czujni i dbajcie o swoje bezpieczeństwo!

W razie jakichś problemów, zgubienia się itp. dzwońcie!
Wasz Koordynator Trasy
Wojciech Mojsak
tel. 506 109 088

