We wrześniu na Ursynowie pojawią się biegacze PZU
Maratonu Warszawskiego
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W ostatnią niedzielę września ulicami Warszawy po raz 39. przebiegną uczestnicy
Maratonu Warszawskiego. Biegacze pojawią się także na Ursynowie. Dziś poznaliśmy trasę
wyścigu.
Ledwo pożegnaliśmy wspaniałym dopingiem uczestników Orlen Warsaw Marathon a już jest
zapowiedź kolejnego wielkiego biegu, którego trasa będzie przebiegała przez Ursynów. To
organizowany od 1979 roku Maraton Warszawski.
24 września tysiące biegaczy ustawi się na starcie pod bramą Uniwersytetu Warszawskiego po to,
aby zmierzyć się z królewskim dystansem 42 km i 195 metrów.
- Zdecydowaliśmy się na powtórzenie zeszłorocznej trasy ze względu na jej charakter i pozytywne
opinie zasłyszane od biegaczy. Jest płaska, szybka i sprawdzona. Dodatkowo umożliwi to
uczestnikom sprawdzenie się rok po roku w tych samych warunkach, może nawet pobicie własnych
życiówek. Stałe trasy maratonów są standardem na świecie. Z perspektywy globalnej powtórzenie
trasy w Warszawie nie jest zaskoczeniem - mówi komentuje Marek Tronina, prezes Fundacji
„Maraton Warszawski”.
Ogłoszenie trasy to dobry moment na podjęcie decyzji o starcie w 39. PZU Maratonie Warszawskim.
W biegu co roku uczestniczy mnóstwo amatorów biegania z naszej dzielnicy.
Organizatorzy zachęcają wszystkich do startu w ramach ścieżki charytatywnej. Akcja
#BiegamDobrze polega na wsparciu jednej z dziewięciu fundacji (Amnesty International, Fundacja
Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja Rak`n`Roll, Fundacja Synapsis, Fundacja Wcześniak, WWF Polska,

Polska Akcja Humanitarna, UNICEF i Fundacja Spartanie Dzieciom). W zamian za uzbieranie
minimum 300 zł dla wybranej organizacji, biegacz otrzymuje pakiet startowy za darmo. W ramach
projektu biegacze w ciągu 2 lat zebrali już ponad 1,6 mln zł na cele dobroczynne.
Biegacze wystartują spod bramy Uniwersytetu Warszawskiego, dalej pobiegną Krakowskim
Przedmieściem w kierunku Ronda de Gaulle’a, przez Plac Trzech Krzyży, Aleje Ujazdowskie, Plac na
Rozdrożu aż do Placu Unii Lubelskiej. Następnie pobiegną ul. Puławską, Domaniewską,
Nowobukowińską, Rolną i Al. Wilanowską w kierunku Ursynowa.
Na Ursynowie pobiegną: al. KEN, ul. Gandhi, Rosoła i Płaskowickiej. Później skręcą w ul.
Kokosową, Orszady i znajdą się w Wilanowie. Meta znajdzie się na Wybrzeżu Gdańskim, gdzie na
biegaczy będzie czekał tłum kibiców.
W trakcie biegu, w niedzielę 24 września, kierowcy - jak podczas każdej dużej imprezy - muszą
spodziewać się utrudnień w ruchu. Szczegóły organizatorzy ogłoszą przed startem.
ZOBACZ TRASĘ MARATONU NA URSYNOWIE:
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