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Trwa boom na Koronę Polskich Półmaratonów
Rośnie popularność Korony Polskich Półmaratonów – odznaczenia przyznawanego
biegaczom, którzy w danym roku pokonali co najmniej pięć z jedenastu półmaratonów
wskazanych przez Polskie Stowarzyszenie Biegów. Dwa lata temu odznakę otrzymało 1953
biegaczy, a w ubiegłym roku aż 2716! Wciąż można zdobyć medal Korony Polskich
Półmaratonów za rok 2018, trzeba tylko pospieszyć się z zapisami na imprezy.
Półmaratony zaliczane do Korony Półmaratonów Polskich pogrupowane są w trzy koszyki, aby
zachęcić biegaczy do startowania w różnych lokalizacjach oraz w imprezach o różnej wielkości. Chętni
do zdobycia odznaki muszą wybrać co najmniej po jednej imprezie z każdego koszyka. Dwa pozostałe
półmaratony można wybrać dowolnie z całej grupy 11 biegów, aby skompletować wszystkie
wymagane starty. Warunkiem otrzymania wyjątkowego medalu jest ukończenie w jednym roku
wszystkich pięciu półmaratonów.
Pierwszą grupę półmaratonów tworzą: PZU Półmaraton Warszawski, PKO Poznań Półmaraton, PKO
Nocny Półmaraton Wrocław, PZU Cracovia Półmaraton Królewski, do drugiego koszyka zaliczane są
PKO Białystok Półmaraton, Toyota Półmaraton Wałbrzych, Półmaraton PHILIPS Piła, a do trzeciego
Onico Gdynia Półmaraton, PANAS Półmaraton Ślężański, Hunters Grodziski Półmaraton „Słowaka”
oraz gnieźnieński Bieg Lechitów.
- Kryteria wyboru półmaratonów wchodzących w skład Korony Polskich Półmaratonów określa zarząd
Polskiego Stowarzyszenia Biegów. Staramy się, aby były to najlepiej zorganizowane imprezy biegowe
w Polsce, o uznanej marce, chętnie wybierane przez biegaczy. Nie chcemy tworzyć cyklu
skupiającego przypadkowo wybrane imprezy. Zależy nam na tym, aby start w biegach zaliczanych do
KPP był jednocześnie okazją do zwiedzania kraju i uczestnictwa w najlepszych półmaratonach w
Polsce. – mówi Henryk Paskal, prezes Polskiego Stowarzyszenia Biegów.
Boom na Koronę Polskich Półmaratonów
Historia tej odznaki nie jest długa – wszystko zaczęło się w 2013 roku. W pierwszym roku wpłynęło 81
wniosków o wydanie Korony, już w 2014 roku ich liczba wzrosła do 436, a w 2015 roku dobiła do 998.
W 2016 roku biegaczy, którzy spełnili wymagania PSB było już 1953, a w 2017 roku Koronę Polskich
Półmaratonów otrzymało 2716 biegaczy, czyli o 763 osoby więcej niż rok wcześniej.
Najczęściej wybieraną imprezą przez osoby kompletujące odznakę, drugi rok z rzędu został PKO
Nocny Wrocław Półmaraton, w którym w 2017 roku pobiegło 1836 zdobywców KPP. Kolejne miejsca
zajęły: Półmaraton PHILIPS Piła - 1811 zgłoszeń, a na trzecim miejscu gnieźnieński Bieg Lechitów 1740 zgłoszeń.
- Liczba osób zgłaszających wniosek o przyznanie Korony Polskich Półmaratonów w 2017 roku
przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Tempo wzrostu liczby wniosków o wydanie odznaki jest
bardzo szybkie i spodziewamy się, że w 2018 roku po raz pierwszy roześlemy do biegaczy w całej
Polsce grubo ponad 3 tysiące medali. Trzeba dodać, że Korona nam się umiędzynarodowiła. Stało się
to po raz pierwszy i to od razu za sprawą biegaczy z kilku krajów: Niemiec, Ukrainy, Francji, Litwy i
Włoch. Koronę Polskich Półmaratonów można zdobywać wielokrotnie w kolejnych latach tworząc w

taki sposób wyjątkową kolekcję. Każdego roku medal przyznawany za ukończenie KPP jest inny. –
tłumaczy Henryk Paskal.
Nowością w 2018 roku wprowadzoną przez organizatorów jest możliwość zdobycia „Złotej Korony".
Warunkiem jest ukończenie 10 półmaratonów.
Wciąż można zdobyć odznakę
Biegacze chcący skompletować tegoroczną Koronę Polskich Półmaratonów mają już za sobą cztery z
jedenastu biegów wchodzących w skład KPP.
Pierwszą okazją do zaliczenia biegu na dystansie 21,097 km należącego do KPP był ONICO Gdynia
Półmaraton. W imprezie, która 29 marca 2020 roku zorganizuje MŚ w półmaratonie, udział wzięło
5915 zawodników. Kolejne szanse startu biegacze mieli 24 marca podczas Półmaratonu Ślężańskiego
– 4077 uczestników oraz 25 marca na PZU Półmaratonie Warszawskim, który ukończyło 12 474
biegaczy. 15 kwietnia odbył się czwarty tegoroczny bieg zaliczany do KPP, czyli PKO Poznań
Półmaraton, który ukończyło 10 974 osób.
Przed nami wciąż imprezy we Wrocławiu, Krakowie, Białymstoku, Wałbrzychu, Pile, Grodzisku Wlkp i
Gnieźnie.
- Biegacze w dalszym ciągu mogą powalczyć o medal KPP w 2018 roku. Dostępne są wciąż miejsca
na imprezach zgodnie z wymaganiami opisanymi w regulaminie odznaki. Chciałbym jednak
zauważyć, że ze względu na zakończone zapisy na półmaratony we Wrocławiu i w Grodzisku Wlkp. w
ramach 1 i 3 koszyka biegów wybór ogranicza się tylko do półmaratonów w Krakowie i w Gnieźnie.
Warto się pospieszyć z zapisami na biegi zaliczane do Korony, aby w 2019 odebrać swój wymarzony
medal. – kończy Henryk Paskal.
O rosnącej popularności Korony Polskich Półmaratonów świadczy też tempo zapisów na biegi
wchodzące w skład KPP. 12 tysięcy pakietów startowych na PKO Nocny Wrocław Półmaraton
znalazło nabywców w ciągu dwóch tygodni od startu zapisów, bijąc swoisty rekord tej imprezy.
Organizatorzy 12. Hunters Grodziskiego Półmaratonu Słowaka zmuszeni byli zamknąć zapisy po
dwóch godzinach od ich rozpoczęcia. 2800 miejsc startowych rozeszło się na pniu.
Regulamin otrzymania medalu Korony Polskich Półmaratonów znajduje się tutaj.
Więcej informacji udziela
Marcin Dulnik
PR Manager
dulnik.com – Agencja Public Relations
tel. 660 722 822
marcin@dulnik.com

