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Półmaraton w Poznaniu żegna się z Maltą
lei zapłaci za biegaczy, którzy przypną do koszulki kartę z napisem „biegnę dla Kuby”. Ten 5-letni chłopiec
urodził się z wadą serca, potrzebuje
pieniędzy na operację.
Przez cały weekend 15-17 kwietnia
będą trwały na MTP targi Poznań
Sport Expo, gdzie będzie można kupić artykuły sportowe czy porozmawiać z dietetykiem. Na targach pojawią się też przedstawiciele straży pożarnej. W Strefie Twardziela każdy
będzie mógł się przekonać, czy nadaje się na strażaka. – Chcemy zaszczepić w biegaczach chęć bycia strażakiem – tłumaczy Sławomir Brandt
z wielkopolskiej straży.

PIOTR SKÓRNICKI

Chętnych na udział
w poznańskim
półmaratonie jest tak wielu,
że organizatorzy musieli
zmienić bazę biegu i trasę.
Przenoszą się na MTP.
PAU LI NA NOWIC KA

17 kwietnia po raz dziewiąty wystartuje PKO Poznań Półmaraton. Organizatorzy przyjęli 13 tys. zgłoszeń,
czyli o 5 tys. więcej niż rok temu. – Zostaliśmy zmuszeni liczbą osób do
zmiany lokalizacji biegu. Przenieśliśmy się znad Malty pod Międzynarodowe Targi Poznańskie. Malta okazała się za mała – mówi Zbigniew Madoński, dyrektor Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. W tym roku
biegacze wystartują z ul. Grunwaldzkiej, a meta biegu będzie na terenie MTP, które obsługiwały już jesienny maraton w Poznaniu.
Fala na starcie

Wraz z lokalizacją bazy biegu zmienia się też jego trasa. Zawodnicy wystartują na ul. Grunwaldzkiej w kierunku centrum, później pobiegną
m.in. przez ul. Matyi, Solną, Garba-

Utrudnienia, nagrody i kranówka
9. PKO Poznań Półmaraton zgromadzi na starcie 13 tys. biegaczy

ry, Drogę Dębińską, Dolną Wildę,
Hetmańską, Arciszewskiego, Ściegiennego i Grunwaldzką do mety na
MTP. – To dobra i szybka trasa z tylko jednym podbiegiem na Wildzie
i atrakcyjnymi widokami w centrum
miasta – chwali Łukasz Miadziołko,
dyrektor imprezy.
Nowością w organizacji półmaratonu jest tzw. start falowy. Zawodnicy będą podzieleni na grupy, które
wystartują, gdy poprzednia zniknie

za najbliższym zakrętem. Jak przekonują organizatorzy, to praktyka
znana na całym świecie. Ma ułatwić
bezpieczny start tak dużej liczby zawodników. Stracone minuty zostaną zrekompensowane.
Przy okazji półmaratonu będą też
akcje charytatywne. Można pomóc,
przynosząc plastikowe nakrętki – dochód z ich sprzedaży powędruje na
rehabilitację 4-letniego Ziemowita.
Fundacja PKO Banku Polskiego z ko-

Uczestnicy półmaratonu dostaną do
picia kranówkę dostarczaną przez
Aquanet. – Woda z kranu jest zdrowa,
bezpieczna, tania, zawiera dużo magnezu i żelaza. Jej jakość jest porównywalna ze średniozmineralizowaną
wodą w butelkach – zachęca Dorota
Wiśniewska z Aquanetu. Poznańscy
specjaliści opracowali innowacyjne
nalewaki, które w ciągu ośmiu sekund
napełnią 25 kubków wody. Inne wodociągi z Polski są już zainteresowane kupnem takich nalewaków.
Półmaraton wystartuje już o godz.
9. Ruchem w mieście będzie kiero-
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wała policja. Przewidziane są 34 śluzy na trasie. Organizatorzy zachęcają, by poznaniacy poruszali się wtedy komunikacją miejską, rezygnując
z samochodu. Zarząd Transportu
Miejskiego wprowadza dodatkowe
cztery linie tramwajowe, które będą
poruszać się wahadłowo. Przed wyjazdem na miasto koniecznie sprawdźmy rozkład jazdy – na czas biegu
wiele autobusów i tramwajów zmieni trasy.
Wśród biegaczy możemy spotkać
znajome twarze, np. wiceprezydenta Poznania Arkadiusza Stasicę, aktorkę Katarzynę Bujakiewicz czy muzyka Jacka „Meza” Mejera. Udział
w biegu już zadeklarowali profesjonalni biegacze z Kenii – stali bywalcy
podium poznańskich imprez biegowych. – Po cichu liczymy, że Polacy
pokonają Kenijczyków. Rywalizacja
o podium będzie interesująca – mówi Łukasz Miadziołko.
Pakiety startowe można odbierać od piątku 15 kwietnia na MTP
w hali nr 3 (wejście holem wschodnim). 
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