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W niedzielę na trasie biegu będzie rekordowa liczba uczestników

Czwarty półmaraton
z widokiem na Poznań
Hubert Maćkowiak
Maciej Łosiak

W czwartej edycji Poznań
Półmaratonu na pewno padnie
rekord frekwencji. Do udziału
w zawodach zgłosiło się ponad
cztery tysiące chętnych.
W 2010 roku na mecie pojawiło
się 2471 osób.
Bieg rozegrany zostanie
w najbliższą niedzielę. Start za
planowano na godzinę 10 na ul.
Baraniaka. Meta znajdować się
będzie nad Jeziorem Maltań
skim. Uczestnicy będą musieli
pokonać 21,097 km. Trasa zo
stała tak wytyczona, że biegacze
zobaczą to, co w Poznaniu naj
piękniejsze: katedrę, operę, za
mek, Krzyże Poznańskie,
Do rywalizacji przystąpią re
prezentanci kilkunastu państw,
w tym m. in.: Kenii, Etiopii, Rosji,
Meksyku oraz Polski. Wśród
mężczyzn o zwycięstwo po
winno walczyć czterech
Kenijczyków (Dennis Musau,
Mikę Cheruit, Hosea Tuei,
Gadengoi Loitareng) oraz dwóch
Polaków (Piotr Drwal, Sebastian
Kosęda). Natomiast w zmaga
niach pań w gronie faworytek
wymienia się m. in. Kenijki Eunice Kales, Masile Ndunge,
Rosjankę - Nadieżdżę Trilinską
i Polkę - Agnieszkę Janasiak.
- Najlepsza trójka wśród ko
biet i mężczyzn startujących
w czwartej edycji Półmaratonu
Poznań zostanie nagrodzona
pucharami i nagrodami finan
sowymi - mówi Janusz
" Rajewski, dyrektor Poznań
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W poprzednim roku trasę półmaratonu pokonało prawie 2,5 tysiąca osób
Półmaratonu.-Akażdy zawod
nik, który pokona cały dystans
w regulaminowym czasie 3 go
dzin, otrzyma medal.
W półmaratonie wystartuje
także 200 rolkarzy oraz 29 osób
na wózkach inwalidzkich. Poko
nanie trasy będzie zawodnikom
umilało 13 zespołów muzycz
nych. Na razie najlepszy czas
trasy należy do Kenijczyka
Wambua Nduva Boniface i wy
nosi 01:12:33 (2009 rok).
Więcej informacji na stronie
www.halfmarathon.poznan.pl.

,Policzmy się z rakiem" na trasie
• Po raz pierwszy,
w półmaratonie wystartuje
drużyna „Policzmy się
z rakiem". Jest to reprezen
tacja ludzi, którzy pokonali
raka lub walczą z chorobą
nowotworową. W zielonych
koszulkach „policzmy się"
pobiegną też zdrowi, którzy
dołączyli do kampanii
zagrzewającej do walki

z rakiem. - Prosimy o wspar
cie dla naszej ekipy - mówi
dr Dariusz Godlewski, zało
życiel Fundacji „Ludzie dla
Ludzi", twórca kampanii,
który w niedzielę także
wystartuje w zielonej koszul
ce. - Dajemy wiarę i nadzieję.
Musimy odczarować raka
w oczach Polaków. Więcej
na www.policzmysie.pl.

