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Najważniejsze wydarzenie biegowe w    
kraju już w najbliższy weekend 
 
 
Dwa dni aktywnej zabawy i zdrowej rywalizacji czekają na uczestników siódmej edycji ORLEN             
Warsaw Marathon. Już w sobotę o 16.00 odbędzie się Charytatywny Marszobieg, a w niedzielę o               
9.00 ruszą biegi na dystansie maratońskim oraz OSHEE 10 km. 
 
 
Jak co roku, wszystko rozpoczyna się i kończy w okolicach PGE Narodowego. Biegacze wystartują na               
Wybrzeżu Szczecińskim, a swoje zmagania zakończą w Miasteczku Biegacza na błoniach stadionu.            
Trasa biegu 42,195 km przebiega najciekawszymi miejscami w Warszawie i obejmuje następujące            
dzielnice: Praga Południe, Mokotów, Śródmieście i Żoliborz. Dla zawodników w czerwonych koszulkach            
szczególnie ciekawe będą ostatnie kilometry trasy, podczas których pokonają między innymi turystyczne            
ulice stolicy w okolicach Starego Miasta. Limit czasu w maratonie to 5 godzin i 30 minut od strzału                  
startera. W ramach ORLEN Warsaw Marathon odbywają się również Mistrzostwa Polski w maratonie             
mężczyzn. 
 
 
Nie mniej interesująco zapowiada się trasa biegu OSHEE 10 km. Rozpoczynając na Wybrzeżu             
Szczecińskim, biegacze w białych koszulkach pokonają najpierw Most Świętokrzyski, kierując się później            
ulicą Tamka na Krakowskie Przedmieście. Zabytkowe budynki Uniwersytetu Warszawskiego, Pomnik          
Kopernika czy Zamek Królewski, to tylko kilka z wartych uwagi obiektów na trasie. Na pokonanie dystansu                
zawodnicy będą mieć godzinę i 40 minut. Tradycją już jest, że biegi na obu dystansach rozpoczynają się                 
jednocześnie o godzinie 9.00, a zawodnicy startują w przeciwnych kierunkach na Wybrzeżu            
Szczecińskim, tworząc biało-czerwoną flagę. Na mecie na błoniach PGE Narodowego na każdego z             
biegaczy będzie czekał medal. 
 
 
Dzień przed głównymi biegami, w sobotę 13 kwietnia, odbędą się biegi dziecięce PZLA w ramach               
programu „Lekkoatletyka dla każdego!” – w godzinach przedpołudniowych i o godzinie 16.00            
Charytatywny Marszobieg, z którego zebrane środki zostaną w całości przekazane na rzecz Ośrodka             
Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach. To kolejny raz, kiedy             
PKN ORLEN wspiera Ośrodek. Ponadto akcję wspiera także Fundacja ORLEN Dar Serca, która             
zdecydowała się dodatkowo podwoić zebraną podczas niej kwotę. Zapisy na Charytatywny Marszobieg            
możliwe są jeszcze do piątku na stronie www.orlenmarathon.pl oraz do soboty w Biurze Zawodów. Do               
aktywnego udziału organizatorzy zapraszają wszystkich, bez względu na poziom zaawansowania czy           
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wiek. Nie będzie prowadzona klasyfikacja i pomiar czasu, a dystans to tylko 1,5 km. W ciągu całego                 
weekendu Narodowego Święta Biegania atrakcji nie zabraknie również dla całych rodzin. 
 
- Zapraszamy wszystkich mieszkańców Warszawy do wzięcia udział w wydarzeniu – mówi Anna Ziobroń,              
Dyrektor Biura Marketingu Sportowego, Sponsoringu i Eventów PKN ORLEN. – To doskonały sposób na              
spędzenie rodzinnego weekendu, nie tylko przez uczestników. Można kibicować na trasie, ale również             
odwiedzić Miasteczko Biegaczy, gdzie na wszystkich gości, bez względu na wiek, będzie czekać wiele              
atrakcji. 
 
W obrębie Miasteczka Biegaczy, każdy znajdzie coś dla siebie. Dla uczestników szczególnie istotna             
będzie informacja o lokalizacji Biura Zawodów, położonego w pobliżu stacji PKP Warszawa Stadion, oraz              
depozytów i szatni. Maratończycy dodatkowo będą mogli skorzystać z masażu w strefie Carolina Medical              
Center, partnera ORLEN Warsaw Marathon. Dla dzieci przygotowano strefę animacji, którą rodzice znajdą             
w pobliżu Miasteczka Lekkoatletycznego. Odwiedzający wydarzenie będą mogli wybierać z bogatej oferty            
strefy gastronomicznej, w której ustawione zostaną liczne food trucki. Swoje stanowisko będzie miała             
również Stop Cafe, serwujące ciepłe i zimne napoje oraz przekąski. 
 
 
Program ORLEN Warsaw Marathon 
11.04.2019: 
14:00 – 20:00 Biuro Zawodów i Strefa Expo 
 
 
12.04.2019: 
10:00 – 20:00 Biuro Zawodów i Strefa Expo 
 
 
13.04.2019: 
10:00 – 20:00 Biuro Zawodów i Strefa Expo 
10:00 – 18:00 Strefa Stop Cafe 
11:00 – 14:00 Biegi dziecięce PZLA 
12:00 – 18:00 Animacje w strefie dziecięcej 
16:00 – 17:00 Charytatywny Marszobieg 
17:00 – 20:00 Pasta Party 
 
 
14.04.2019: 
06:30 Otwarcie Miasteczka Biegacza 
08:00 – 15:30 Strefa Expo 
07:00 – 16:00 Strefa Stop Cafe 
08:50 – 10:00 Bieg Hand Bike: 10 km 
09:00 – 10:40 Bieg OSHEE 10 km 
09:00 – 15:00 ORLEN Warsaw Marathon 
10:00 – 15:00 Animacje w strefie dziecięcej 
11:00 – 15:30 Strefa masażu Carolina Medical Center dostępna dla uczestników maratonu 
16:00 Zakończenie wydarzenia 
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Wydawanie pakietów startowych w Biurze Zawodów: 
Czwartek (11.04) 14:00 – 20:00 
Piątek (12.04) 10:00 – 20:00 
Sobota (13.04) 10:00 – 20:00 
 
 
 
 
*** 
 
ORLEN Warsaw Marathon to największa impreza biegowa w Polsce. W sześciu edycjach wydarzenia wzięło udział               
prawie 200 tys. biegaczy, a impreza na stałe zapisała się na biegowej mapie Polski. Narodowe Święto Biegania                 
zadebiutowało w 2013 r. Co roku biegacze mają szansę zmierzyć się z własnymi siłami na dwóch dystansach –                  
maratońskim oraz 10 km. W ramach ORLEN Warsaw Marathon organizowane są również Mistrzostwa Polski w               
maratonie mężczyzn, a wydarzenie posiada wyróżnienie IAAF Silver Label, przyznawane przez Międzynarodowe            
Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych (IAAF), doceniające wysoki poziom sportowy i organizacyjny maratonu. 
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