Skandaliczna decyzja Polskiego Stowarzyszenia Biegów
Półmaraton Ślężański poza Koroną Półmaratonów Polskich?
Na usta nasuwa mi się tylko jedno słowo: Świństwo! Tak otwarcie trzeba określić to, co wyrządzili nam; organizatorom 10.
Panas Maratonu Ślężańskiego szefowie Polskiego Stowarzyszenia Biegów i Klubu Biegacza META Lubliniec, którzy w
przedstawionym kilka dni temu regulaminie Korony Polskich Półmaratonów usunęli z grona dziesięciu należących do tej
Korony biegów 10. Panas Półmaraton Ślężański (odbędzie się 25 marca 2017 roku i zapisało się do niego już 3.108 osób)
zastępując go 2. PZU Gdynia Półmaratonem (19.03.2017).
Piszę te słowa, jako biegacz, organizator, imprez, sportowy działacz (m. in. mianowany jeszcze przez Federację Klubów
Biegacza w Polsce prezesem Dolnośląskiej Federacji Klubów Biegacza), lekkoatletyczny sędzia i dziennikarz z 35-letnim stażem,
ale także przewodniczący Komisji Rewizyjnej Klubu Biegacza Sobótka, który wspólnie z Ślężańskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i
Rekreacji ten bieg organizuje. I to organizuje z dużym powodzeniem, o czym niech świadczą praktycznie, co roku zdobywane
wyróżnienia Maratonów Polskich, PSB i Festiwalu Biegowego w Krynicy od Filipidesa za Debiut Organizacyjny roku 2008, przez
uznania za Złoty Bieg po wyróżnienie za Biegowe Wydarzenie Roku 2015/2016. Jaki powód wyeliminowania Ślężańskiego
półmaratonu z tej honorowej listy? Za Sobótkę do tej dziesiątki weszła Gdynia i to, że akurat ten bieg dołączył do tej dziesiątki
pretensji mieć nie można, bo – jak tę nominację uzasadniał prezes PSB Henryk Paskal: „(…) Docierały do nas sygnały od
biegaczy, że w gronie naszych imprez brakuje półmaratonu z północy Polski. Gdynia już w debiucie (4.125 osób a mecie w br. i
bardzo dobre wyniki kenijskich zwycięzców – przyp. M.G.) udowodniła, że należy do czołówki biegów masowych w Polsce.
Przyznane wyróżnienia międzynarodowe - IAAF Road Race Bronze Label i pięciogwiazdkowy certyfikat European Athletics, a
także wybór na oficjalnego kandydata do organizacji Mistrzostw Świata w 2020 roku tylko utwierdziły nas w przekonaniu, że
nie możemy przejść obok tego biegu obojętnie”.
Zgoda, ale dlaczego kosztem Sobótki? Tego wyjaśnić dyrektorowi Biegu Wojciechowi Kacperskiemu z ŚOKSiR-u i honorowemu
dyrektorowi imprezy, prezesowi KB Sobótka Antoniemu Stankiewiczowi prezesi Paskal i Zbigniew Rosiński nie wyjaśnili.
Słychać coś o tym, że lista nie jest stała, jak i o tym, że Półmaraton Ślężański nie wykupił reklamy w kalendarzu biegów w 2017
roku. Ten drugi argument brzmi trochę niepoważnie, bo organizatorzy woleli pieniądze potrzebne na tę reklamę przeznaczyć
na nagrody dla biegaczy, a nikt im nie mówił, ani nigdzie nie jest to zapisane, że taka reklama jest warunkiem uczestnictwa w
Koronie Półmaratonów. Gdyby tak było – mówią mi Kacperski i Stankiewicz – zapłacilibyśmy bez mrugnięcia okiem i bez
potrzeby edytowania reklamy. Sprawa o tyle jest niesmaczna, że to właśnie były prezes KB Sobótka Bogusław Ogrodnik był
pomysłodawcą Korony Polskich półmaratonów.
W opublikowanej na stronie PSB TOP-12 Polskich Półmaratonów z dziesiątki (na dzisiaj, bo KB Sobótka, tego tak nie pozostawi
– dop. M.G.) imprez Korony Polskich Półmaratonów’17 znalazło się siedem półmaratonów z TOP-12 miejsc 1., 2., 3., 4., 7. , 8. I
11., a zabrakło m. in. 6. – 9. Panas Półmaratonu Ślężańskiego. Oto pełna lista TO-12 za rok 2016 z porównaniem do 2015:
L.P.

Nazwa biegu

Liczba biegnących na mecie

Różnica między edycjami biegów w 2016
a 2015 rokiem we frekwencji na mecie

Miasto

2015

2016

Liczbowo

Procentowo

12.958

12.735

-223

-2%
41%

1.

11. PZU Półmaraton Warszawski

Warszawa

2.

9. PKO Poznań Półmaraton

Poznań

8.042

11.347

3.305

3.

4. PKO Nocny Wrocław Półmaraton

Wrocław

6.948

9.347

2.409

34%

4.

3. PZU Cracovia Półmaraton Królewski

Kraków

5.836

7.082

1.246

21%

5.

3. BMW Półmaraton Praski

Warszawa

5.861

5.638

-223

-4%

6.

9. PANAS Półmaraton Ślężański

Sobótka

3.777

4.417

640

17%

7.

1. PZU Gdynia Półmaraton

8.

26. Półmaraton Philipsa

9.

3. AmberExpo Półmaraton Gdańsk

10.

13. Krakowski Półmaraton Marzanny

0

4.125

----

----

Piła

3.092

3.259

167

5%

Gdańsk

3.249

3.218

-31

-1%

3.247

2.894

-353

-11%

2.204

2.367

163

7%

1.849

2.244

395

21%

57.063

68.683

Kraków

11. 10. Hunters Półmaraton Słowaka
12.

Gdynia

17. Półmaraton D. J. Żywieckiego

Grodzisk Wlkp.
Żywiec

RAZEM BIEGACZEK I BIEGACZY:
PRZYROST BIEGNĄCYCH:

11.620
O 20%

Nieobecność wśród imprez Korony BMW Półmaratonu Praskiego i Krakowskiego Półmaratonu Marzanny jest zrozumiała, bo to
drugie półmaratony w Warszawie i Krakowie. Podobnie, jak to, że AmberExpo Półmaraton Gdańsk ustąpił miejsca Gdyni. To,
że w Koronie będą w przyszłym roku 5. PKO Białystok Półmaraton 14 maja, 40. Bieg Lechitów w Gnieźnie 17 września i 18.
Toyota Półmaraton Wałbrzych 20 sierpnia, a nie ma 18. Półmaratonu dookoła Jeziora Żywieckiego o puchar starosty powiatu
żywieckiego 2 kwietnia jest też trudne do wytłumaczenia. W tym roku w Białymstoku na mecie było 1.686 osób, w Gnieźnie
2.242, Wałbrzychu 1.932, a Żywcu – 2.244. Wydaje się, ze zarówno półmaratony w Sobótce i Żywcu w Koronie być powinny
zważywszy choćby piękne trasy. Żywiec zresztą w Koronie przecież w 2014 roku był. Sobóccy organizatorzy proponowali PSB,
aby po dokooptowaniu Gdyni po prostu Sobótki nie skreślać i aby po prostu było w Koronie półmaratonów jedenaście. Nie
byłoby w tym nic nienormalnego, bo po 11 półmaratonów było w Koronie w 2013 i 2014 roku, a w 2015 było ich 12.
W czym więc problem? Sobócki półmaraton na trudnej i wymagającej trasie, a jakże pięknej trasie wokół Masywu Ślężańskiego
jest liderem w wielu aspektach organizowania biegów w Polsce, jak:
1) tablice dystansowe, dokładnie umieszczone na każdym kilometrze;
2) przedszkole dla dzieci uczestników biegu;
3) treningi na trasie półmaratonu z możliwością skorzystania z szatni;
4) loty helikoptera z obsługą foto;
5) formy zapisów elektronicznych w Internecie z automatycznymi płatnościami elektronicznymi;
6) imienne numery startowe, jako pierwsi w Polsce;
7) zastosowanie po raz pierwszy w Polsce numerów startowych na papierze syntetycznym Synaps z bezzwrotnymi
chipami RIFID;
8) przygotowanie i uruchomienie innowacyjnej w formie (jako pierwsi w Polsce) kampanii reklamowej na najbardziej
znaczącej
stronie
www.maratonypolskie.pl
I
forum,
z
którego
można
poczytać
historię:

http://www.maratonypolskie.pl/mp_index.php?dzial=4&action=2&code=10792&value=1&code2=&bieganie
;
9) wprowadzenie nagród pieniężnych, zamiast rzeczowych;
10) wprowadzenie koszulek z oddychającego materiału do pakietu startowego;
11) certyfikaty z tempem w min./km od drugiej edycji;

12) pojawienie się informacji o biegu na czeskich i niemieckich portalach dla biegaczy;
13) zaproszenie SUPER VIPA 2-krotnego mistrza olimpijskiego w maratonie (Montreal’76 i Moskwa’80) Waldemara
Cierpińskiego;
14) numery startowe ze zdjęciem, jako drugi bieg w Polsce;
15) SMS-owy system powiadamiania o międzyczasach z prognozą wyniku na mecie,
16) bezkolejkowy system odbioru numerów i pakietów startowych oraz odbierania posiłku po biegu;
17) nagrody dla wszystkich biegaczy z terenu gminy oraz klasyfikacje powiatów wrocławskiego i świdnickiego, mistrzostwa
WKB PIAST i inne,
a także wiele dalszych ciekawych rozwiązań.
Dlaczego taki bieg od początku, czyli od 2013 r. będący - i to na pierwszym miejscu na liście – w Koronie Polskich
Półmaratonów został z niej usunięty. To dodatkowo kłopot dla wielu biegaczy z Polski i Europy chcących od 10. Panas
Półmaratonu Ślężańskiego rozpocząć zbieranie swoich lew do Korony. Jeśli kapituła nie zmieni swej decyzji
organizatorzy nie wykluczają interwencji w ministerstwie sportu i turystyki.
Maciej Głowacki – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Klubu Biegacza Sobótka

