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Półmaraton 1 kwietnia. To nie żart!
Coraz poważniejsza jest też liczba zapisanych na imprezę biegaczy. W sobotę było ich ponad 3 tys. Zapisy trwają
dą dopingować zawodnikówpółmaratonu,bynie tylko okrzykamiwspierali swoich ulubieńców. Przebierzcie się
i kibicujcie w przebraniach! Niech Po
znań będzie tego dnia kolorowy. A że
1 kwietnia będzie już wiosna, że tylko
tydzień do Wielkanocy, że akurat Nie
dziela Palmowa - ech, możliwości na
przebranie jest bez liku! I koniecznie
róbcie sobie w tych przebraniach zdję
cia, a potem, już po 1 kwietnia, ślijcie je
na adres: konkurs@poznan.agora.pl.
Za najlepsze 10 przebrań - atrakcyjne
nagrody. A o szczegółach konkursu po
informujemy w specjalnym dodatku
o półmaratonie, który ukaże się w „Ga
zecie" w sobotę, 24 marca.O
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I trwać będą aż do 27 marca. - Właści
wie już teraz mamy ręko rdową licz
bę zapisanych - mówi Monika Prendke z Poznańskich Ośrodków Spor
tu i Rekreacji, organizatora biegu.
- W porównaniu z ubiegłym rokiem
chętnych do pokonaniapółmaratonu w Poznaniu jest już o 1100 osób
więcej -wylicza. Kto jeszcze chce się
zapisać,powinien się spieszyć. Bo
choć dziś wydaje się, że termin zapi
sów mija dopiero za trzy tygodnie, to
ważna jest liczba miejsc na starcie.
A tę organizatorzy ustalili na 5 tys.
Impreza odbędzie się w niedzie
lę, 1 kwietnia. Start o godz. 10 na ul.
abp. Baraniaka - dla biegaczy (10 mi
nut wcześniej wystartują rolkarze
i wózkarze). Na pokonanie 21 km
i 97,5 m zawodnicy mają maksymal
nie trzy godziny. Z ul. abp. Baraniakapobiegną na górny taras Rataj, by
zbiec stamtąd na dolny i ul. Zamen
hofa podążyć dalej - do ronda Starołęka. Stąd - pod górkę - ul. Hetmań
ską aż do Rolnej, wktórą skręcą, by
następnie zbiec ul. Wspólną do Dol
nej Wildy. Teraz tylko kawałek do za
krętu w ul. Piastowską i zawodnicy

Więcej informacji o pótmaratonie:
Halfmarathon.poznan.pl

I Półmaratony w liczbach

Zeszłoroczny pómaraton - biegacze na tle poznańskiej katedry
będąjuż na dłuuuugiej prostej, zaczy
nającej się na Drodze Dębińskiej, da
lej ciągnącej się Garbarami. Potem
szybkie zakręty na Starym Mieście:
Wielka - Mostowa - Wierzbowa - Groblaijużjesteśmynamoście Rocha. Zo
stało tylko Piotrowo i powrót na ul.
abp. Baraniaka, gdzie biegnie się nie

co pod górkę,bywreszcie skręcić nad
Maltę i triumfalnie stanąć na mecie.
Zawo dnikom na rolkach i wózkach
pokonanie tej trasy zajmuje ok. pół go
dziny, najlepszym biegaczom - ok. go
dziny, amatorom kochającym biegać
- dwie i więcej. I to ci ostatni najbardziej
potrzebują na trasie wsparcia kibiców.

Ono tak niesie, tak uskrzydla, że wła
ściwie nie sposób oddać tego słowami.
Dlatego właśnie dla najdzielniej
szych kibiców „Gazeta" wraz z POSiR
przygotowała specjalny konkurs. Jego
hasło brzmi „Półmaraton. Kibicuj na
całego!". Chcemy zaproponować po
znaniakom i przyjezdnym, którzy bę

••W czterech dotychczasowych
edycjachpółmaratonu w Poznaniu
wystartowało w sumie 9 tys. 457 za
wodników z 17 państw. W ubiegłym
roku na starcie stanęło 3 tys. 782 bie
gaczy, rolkarzy i wózkarzy. O
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