Pozytywne emocje biegowych rekordów – 7. PKO Białystok
Półmaraton

Temperatura ciut powyżej 10 st., zachmurzenie i chłodny wiatr –
nie wystraszyły tysięcy biegaczy, którzy wystartowali w 7. PKO
Białystok Półmaratonie. Na starcie sukcesów i pozytywnych
wrażeń życzył zawodnikom m.in. Artur Kosicki, marszałek
województwa i Sebastian Chmara - halowy mistrz świata i
rekordzista Polski w wieloboju.
- PKO Białystok Półmaraton to największa impreza biegowa w
Polsce wschodniej. Począwszy od premierowej edycji w 2013
roku każda kolejna notuje rekord frekwencji – ostatni
ustanowiony został w 2018 roku, gdy 3 212 biegaczy ukończyło
6. PKO Białystok Półmaraton.
- w 2019 r. biegnie 4 515 zawodników w biegu głównym na
dystansie 21, 097km oraz biegu towarzyszącym City Run 5k o
długości 5 kilometrów a także Junior City Run, w którym wzięło
udział 1 361 młodych adeptów biegania. Łączna liczba
uczestników 7. PKO Białystok Półmaratonu powinna
przekroczyć 5 000 osób.
- Ponad 60% uczestników 7. PKO Białystok Półmaratonu
przyjechało na imprezę spoza województwa podlaskiego,
najwięcej, bo 27% pochodzi z mazowieckiego. Oprócz
reprezentantów Polski wystartowali też przedstawiciele 16
krajów świata.
Tuż przed godziną 10.00 przed bramą Pałacu Branickich
zawodnicy czekali na okrzyk „Start!”. Przywitali ich organizatorzy i
partnerzy wydarzenia: przedstawiciele Miasta Białegostoku a także
samorządu województwa.
- Nie będę dziś z Państwem biegł, ale cieszę się, że mogę Państwa

- Nie będę dziś z Państwem biegł, ale cieszę się, że mogę Państwa
przywitać i życzyć samych pozytywnych emocji – mówił
zawodnikom przed startem marszałek Artur Kosicki. Samorząd
województwa wsparł organizację imprezy kwotą 30 tys. zł. – To
świetna promocja miasta i województwa, a poza tym bardzo dobra
zabawa – mówił nam przed startem marszałek Kosicki. – Dziś
akurat nie biegnę, choć lubię i planuję udział w biegu w czerwcu w
ekipie Białostockiego Centrum Onkologii – zdradził swoje plany
marszałek.
- Wielkie brawa dla tych, który dziś tu przyjechali. Jest świetna
pogoda na bieganie, na bicie kolejnych rekordów – zachęcał
uczestników Sebastian Chmara, polski lekkoatleta i mistrz świata.
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A niech biegają
W związku z biegiem, wiele ulic stolicy województwa zamknięto,
auta jeżdziły zaplanowanymi objazdami, także autobusy zmieniły
trasę.
- Mnie to nie przeszkadza, niedziela jest, miasto z okien autobusu
sobie pozwiedzam – mówiła pani Jadwiga jadąc zmienioną trasa 7ki. – A póki młodzi są ludzie, zdrowie im pozwala, niech biegają –
skomentowała biegowe przedsięwzięcie.

- Idziemy na rekord – zdradzili nam Piotr i Marcin z Białegostoku. –
Rzuciłem palenie i żeby nie przytyć zacząłem biegać i tak mnie to
wciągnęło – mówił Piotr tuż przed startem. – To mój pierwszy
półmaraton, więc jest maksymalna adrenalina.
Na zawodników, którzy ukończyli biegi, w strefie mety czekali
wiwatujący kibice, regeneracyjne posiłki, masażyści i wielkie donice
z lodem - do chłodzenia spracowanych mięśni. Trasę biegu umilały
biegaczom również specjalne punkty muzyczne, w jednym z nich
grał współtwórca Up To Date Festival - DJ Dtekk.
Zwycięzcą półmaratonu został Kenijczyk Cosmas Mutuku Kyeva
(pobił dotychczasowy rekord trasy o ponad minutę - 1 godz. 3 min.
41 sek.), wśród kobiet także triumfowała przedstawicielka Kenii:
Christine Oigo Moraa (1 godz. 13 min. 3 sek. - rekord trasy
poprawiony o 2 minuty). Najszybszy wśród Polaków - Arkadiusz
Gardzielewski przybiegł jako piąty; najszybszy Podlasianin - Emil
Dobrowolski zająl siódme miejsce; dziewiąty na metę wbiegł
najszybszy białostoczanin Andrzej Leończuk.
W półmaratonie białostockim po raz piewrszy pobiegł zawodnik z
protezą. O Dawidzie Dobkowskim pisaliśmy już: Niepełnosprawność
nie wyklucza.
A przy okazji pomogą potrzebującym
W białostockim przedsięwzięciu oprócz biegów głównych odbyły się
też: Akademickie Mistrzostwa w Półmaratonie oraz Mistrzostwa
Służb Mundurowych w Półmaratonie. Prowadzone też były
klasyfikacje: Przedsiębiorców i ludzi biznesu; Architektów i
Inżynierów Budownictwa, Klasyfikacja zawodników na wózkach
inwalidzkich z napędem bezpośrednim i Klasyfikacja Drużynowa.
Jak co roku roku biegacze mogli dołączyć do akcji charytatywnych
(poprzez wykupienie cegiełki podczas rejestracji na stronie
internetowej biegu). Tegoroczni partnerzy to Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel”, którego
misją jest wszechstronna pomoc dzieciom z porażeniem mózgowym

misją jest wszechstronna pomoc dzieciom z porażeniem mózgowym
i innymi zaburzeniami funkcji ruchowych. Ponadto biegacze mogą
wziąć udział w zbiórce środków na zakup i montaż huśtawki dla
dzieci na wózkach inwalidzkich, która stanie na białostockich
Plantach. Partnerem tej akcji jest Fundacja Spartanie Dzieciom.
art
fot. - wrotapodlasia.pl i Anatol Chomicz - Kurier Poranny
http://bialystokpolmaraton.pl/

