Wrocław, 30.12.2016 r.
Startują zapisy do jubileuszowych wrocławskich biegów
Punktualnie o północy w sylwestrową noc uruchomiona zostanie możliwość zapisywania się do
udziału w 5. PKO Nocnym Wrocław Półmaratonie oraz 35. PKO Wrocław Maratonie i towarzyszących
mu Mistrzostwach Europy Masters w Maratonie. Biegi startują odpowiednio: 17 czerwca (półmaraton)
i 10 września (maraton) 2017r.
Pakiety startowe na tegoroczny 4. PKO Nocny Wrocław Półmaraton zostały wyprzedane w
zawrotnym tempie. Planowane 9 000 miejsc znalazło nabywców w nieco ponad 3 miesiące.
Dodatkowych tysiąc miejsc przygotowany przez organizatorów sprzedał się w zaledwie godzinę!
W najbliższej imprezę może wziąć udział nawet 11 000 uczestników.
- W całym środowisku biegów masowych frekwencja spada, u nas na półmaratonie rośnie –
mówi Wojciech Gęstwa, dyrektor Wrocław Maratonu. W tym roku pobiliśmy wrocławski rekord,
chcemy, żeby w 2017 roku pobiegło ulicami Stolicy dolnego Śląska jeszcze więcej osób. Nasz nocny
półmaraton ma naprawdę niepowtarzalną atmosferę, a w 2017r. do tego specjalnego klimatu dodamy
wyjątkowy obiekt – historyczny Stadion Olimpijski. Wszyscy zawodnicy będą finiszować przed
trybunami mogącymi pomieścić kilkanaście tysięcy widzów! Do tego przygotowujemy filmową
stylistykę – muzykę znaną z wielkich produkcji na trasie i kino plenerowe przy stadionie.
Podczas jubileuszowego, 35. PKO Wrocław Maratonu rozegrane zostaną Mistrzostwa Europy
Masters w Maratonie. Żeby wziąć udział w mistrzostwach europejskiej rangi, wystarczy mieć
ukończone 35 lat i zaznaczyć odpowiednią rubrykę przy zapisach drogą elektroniczną.
- Każdy chętny może wystartować u boku doświadczonych zawodników, niejednokrotnie
rekordzistów Starego Kontynentu. Trasę po raz kolejny przygotowujemy tak, by poza atrakcyjnym dla
oczu przebiegiem – możliwością zobaczenia najważniejszych obiektów miasta – była jak najszybsza i
płaska. Dzięki temu w mijającym roku, mimo niesamowitego upału, udało się poprawić najlepszy czas
wśród kobiet, a do pobicia rekordu trasy zabrakło zaledwie 70 sekund – tłumaczy dyrektor Gęstwa.
Ceny pakietów startowych na 5. PKO Nocny Wrocław Półmaraton zaczynają się od 70 zł, koszty
startu w 35. PKO Wrocław Maratonie – od 90 zł. Opłata za start będzie zmieniać się w zależności od
liczby sprzedanych miejsc, nie od terminu dokonania zapłaty, np. pierwsze 3000 pakietów na
Półmaraton będzie objęte niższą opłatą. Dodatkowo, na specjalne zniżki mogą liczyć na przykład
osoby startujące w obu biegach lub biorące udział w 10. PANAS Półmaratonie Ślężańskim –
szczegóły znajdują się w regulaminach imprez, dostępnych na stronach biegów.
Zapisy do obu biegów odbywają się przez odpowiednie strony internetowe (5. PKO Nocny
Wrocław Półmaraton: www.pol.wroclawmaraton.pl oraz 35. PKO Wrocław Maraton:
www.wroclawmaraton.pl), formularze będą aktywne o godzinie 0:00, dnia 1. stycznia 2017r.
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