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Po czterech latach przerwy wreszcie mamy normal-
ny półmaraton. Normalny - czyli taki z 10 tysiącami 
ludzi na starcie. Dokładnie 10 lat temu dokonaliśmy 
tego wspólnie po raz pierwszy - minus 10 stopni, 
śnieg, a na mecie było ponad 10 tysięcy osób.  
To był rok 2013. Czas pędzi…

Dziś jesteśmy w przededniu wielkiego organizacyj-
nego skoku. Zaczynamy pisać nowy rozdział - z no-
wym sponsorem, ale też z nowymi ambicjami i no-
wymi nadziejami. Po 17 latach od debiutu wiemy 
już, że w każdą ostatnią niedzielę marca Warszawa 
jest gospodarzem jednej z najpiękniejszych biego-
wych imprez na kontynencie. Wiemy - bo co roku 
chcecie być jej częścią. Gdyby nie Wy - tej imprezy 
przecież by nie było. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gdy tuż przed godziną 11 w niedzielę na ulicy  
Konwiktorskiej usłyszymy znowu głos Czesława 
Niemena to poczujemy, że już za kilka chwil  
zacznie się nasz kolorowy sen. Sen początku  
wiosny, nowego otwarcia, nadziei na lepszy czas.  
Cieszmy się zatem każdym przebiegniętym  
kilometrem, każdym promieniem słońca,  
każdym uśmiechem przechodnia stojącego  
przy trasie. Cieszmy się normalnością.  
Do szczęścia czasami potrzeba tylko pary  
biegowych butów. 

 

Marek Tronina
Prezes Fundacji „Maraton Warszawski”
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Drodzy Biegacze!

Już niedługo spotkamy się na starcie 17. Nationale- 
-Nederlanden Półmaratonu Warszawskiego.  
Pod wieloma względami to dla nas wyjątkowe wyda-
rzenie i cieszymy się, że możemy być jego częścią.

Półmaraton jest nie tylko jedną z największych im-
prez biegowych – to również ważna inicjatywa pod 
względem społecznym. Akcja #BiegamDobrze, którą 
organizuje Fundacja „Maraton Warszawski”, kon-
centruje się na zbiórce funduszy na rzecz wybranej 
fundacji charytatywnej. To dla nas szczególnie waż-
ne, ponieważ z wieloma fundacjami objętymi akcją 
współpracujemy na co dzień i wspólnie zwiększamy 
świadomość Polaków na tematy ważne społecznie, 
takie jak profilaktyka onkologiczna czy dotycząca 
zdrowia psychicznego.

To również impreza, która jednoczy tysiące osób 
wokół wspólnego celu, jakim jest pokonanie 21 km 
w najlepszym dla siebie czasie. W mojej ocenie udział 
w Półmaratonie to więcej niż przebiegnięcie okre-
ślonego (choć wymagającego) dystansu. Dotarcie to 
mety to efekt działań, jakie każdy biegacz podejmuje 
cały rok z myślą o sobie: regularnych treningów,  

 
 
dbałości o właściwą dietę i dobrą kondycję fizyczną. 
Takim długim dystansem jest też dbanie o zdrowie - 
można to porównać bardziej do maratonu niż sprintu.

Z myślą promowania idei #długodystansZDROWIA 
zdecydowaliśmy się dołączyć do 17. Nationale-Ne-
derlanden Półmaratonu Warszawskiego. Jako marka 
Nationale-Nederlanden wierzymy w to, że badania 
profilaktyczne i aktywność fizyczna to podstawowe 
kroki, jakie możemy podjąć, by cieszyć się lepszym 
zdrowiem zarówno psychicznym, jak i fizycznym.

Bardzo się cieszę, że będziemy mogli być z Wami  
26 marca i wspierać Was, razem z Waszymi rodzina-
mi i przyjaciółmi, w osiąganiu kolejnych „życiówek”. 
Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia naszej strefy 
aktywności w Multimedialnym Parku Fontann, gdzie 
przygotowaliśmy dla wszystkich szereg atrakcji.

 
 

Do zobaczenia na starcie,
Edyta Fundowicz,  

Członkini Zarządu Nationale-Nederlanden 

Szanowni Państwo,

w tym roku, po raz siedemnasty Warszawa ma 
przyjemność gościć niezwykle popularną imprezę 
sportową jaką jest Półmaraton Warszawski. 

Bieg na dystansie ponad 21 kilometrów znowu 
prowadzić będzie głównymi arteriami stolicy.  
Trasa łączyć będzie ze sobą walory turystyczne oraz 
będzie sprzyjała osiąganiu rekordów życiowych. 

Pragnę serdecznie pogratulować organizatorom 
imprezy, którzy z niezwykłym zapałem propagu-
ją bieganie jako doskonały pomysł na spędzenie 
wolnego czasu, poprawę kondycji oraz krzewienie 
nawyku zdrowszej codzienności.  

Aktywność fizyczna stanowi coraz ważniejszy ele-
ment naszego codziennego życia, a bieganie to jej 
najbardziej naturalna i najprostsza forma. Dostęp-
na jest dla każdego, niezależnie od wieku, płci czy 
aktualnej dyspozycji fizycznej. Pozwala na pozna-
nie innych ludzi dzielących tę samą pasję. 

Już dziś zapraszam wszystkich również do  
aktywnego kibicowania. Jestem przekonana,  

że sportowcy dostarczą nam okazji do podzi-
wiania szlachetnej rywalizacji w duchu fair-play. 
Jestem przekonana, że nic nie przeszkodzi bie-
gaczom w osiągnięciu oczekiwanych rezultatów 
w atmosferze prawdziwej, budującej przyjaźń  
rywalizacji.

Wszystkim zawodnikom, kibicom i miłośnikom 
biegania życzę sportowych sukcesów oraz  
niezapomnianych wrażeń.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renata Kaznowska  
Wiceprezydent m.st. Warszawy
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Nieważne, czy biegniesz w 17. Nationale-Nederlanden Półmaratonie 
Warszawskim czy New Balance Bieg na Piątkę. Gdy podczas jednego 
z biegów 26 marca 2023 r. przydarzy Ci się nieszczęśliwy wypadek, 
który spowoduje, że doznasz urazu, pomożemy Ci stanąć na nogi.  

Nie przegap okazji i przystąp do bezpłatnego ubezpieczenia 
„Pakiet rehabilitacji dla biegaczy” najpóźniej do 25 marca 2023 r.

Do zobaczenia na starcie!

Co obejmuje 
ubezpieczenie?

Dbanie o zdrowie

to nie sprint

– to maraton

Jak przystąpić do ubezpieczenia?

Ubezpieczenie „Pakiet rehabilitacji dla biegaczy” to ubezpieczenie grupowe assistance, w którym ubezpieczajacym jest Nationale-Nederlanden 
TUnZ S.A., a ubezpieczycielem AWP P&C S.A z siedzibą we Francji (Mondial Assistance), Oddział w Polsce. Jeśli w trakcie biegu 26 marca 2023 r. 
zdarzył Ci się nieszczęśliwy wypadek i chcesz skorzystać z zabiegu rehabilitacyjnego (na podstawie skierowania), zadzwoń pod numer telefonu: 
22 563 11 90. Jeśli nie masz skierowania na zabieg rehabilitacyjny, Mondial Assistance zorganizuje dla Ciebie bezpłatną konsultację z ortopedą. 
Szczegółowe informacje znajdziesz w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia (SWU) na stronie https://www.nn.pl/polmaraton/dla-biegaczy/swu

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 28131; NIP: 526-030-50-06, Kapitał zakładowy – 59 460 000 zł, wpłacony w całości.

Wypełnij formularz

Odbierz maila z informacją, 
jak skorzystać z ubezpieczenia

Wejdź na: 
www.nn.pl/biegacze 

5
rehabilitacji
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PROGRAM
 

 
PIĄTEK, 24 MARCA 2023
Pałac Kultury i Nauki, wejście od ul. 
Marszałkowskiej 
 
14:00-20:00 – Biuro zawodów – odbiór pakietów 
startowych 
14:00-20:00 – Expo Sport&Fitness 2023
 
SOBOTA, 25 MARCA 2023 
Pałac Kultury i Nauki, wejście od ul. Marszałkowskiej

10:00-20:00 – Biuro zawodów – odbiór pakietów 
startowych 
10:00-20:00 – Expo Sport&Fitness 2023

NIEDZIELA, 26 MARCA 2023 
 
 
Pamiętaj! W nocy z soboty (25 marca) na niedzielę 
(26 marca) nastąpi zmiana czasu zimowego na letni. 
Zmiana czasu skutkuje skróceniem snu o godzinę! 

 
START I META 
 
New Balance Bieg na Piątkę 
 
ok. 9:45 – Przedbiegowa rozgrzewka  
z Nationale-Nederlanden  
9:57 – Start zawodników na wózkach z napędem 
bezpośrednim na 5 km 
10:00 – Start New Balance Biegu na Piątkę 
ok. 10:15 – Finisz pierwszych zawodników 
10:45 – Zamknięcie trasy 
 

17. Nationale-Nederlanden Półmaraton 
Warszawski 
 
ok. 10:45 – Przedbiegowa rozgrzewka  
z Nationale-Nederlanden 
10:57 – Start zawodników na wózkach z napędem 
bezpośrednim na dystansie półmaratonu 
11:00 – Start 17. Nationale-Nederlanden 
Półmaratonu Warszawskiego 
ok. 12:00 – Finisz pierwszych zawodników 
14:30 – Zamknięcie trasy 
 
DEPOZYTY 
9:00 – Otwarcie depozytów dla uczestników obu biegów 
12:00 – Zamknięcie depozytów dla uczestników 
New Balance Biegu na Piątkę (ul. Wenedów) 
15:30 – Zamknięcie depozytów dla uczestników 
17. Nationale-Nederlanden Półmaratonu 
Warszawskiego (ul. Sanguszki) 
 
DEKORACJE (scena główna) 
12:30 – Dekoracja w klasyfikacji generalnej New 
Balance Biegu na Piątkę 
- Dekoracja w klasyfikacji zawodników na wózkach 
z napędem bezpośrednim New Balance Biegu na Piątkę 
12:45– Dekoracja w klasyfikacji generalnej 
17. Nationale-Nederlanden Półmaratonu 
Warszawskiego 
- Dekoracja w klasyfikacjach wiekowych K/M 20, 
K/M 30, K/M 40, K/M 50 
13:45 
- Dekoracja w klasyfikacji zawodników na wózkach 
z napędem bezpośrednim 17. Nationale-Nederlanden 
Półmaratonu Warszawskiego 
- Dekoracja w klasyfikacji drużynowej  
- Dekoracja w klasyfikacjach wiekowych K/M 60, 
K/M 70, K/M 80 
14:00 
- Nagrodzenie liderów zbiórek #BiegamDobrze 
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PARK 
FONTANN

WISŁA

START

META

5

10

ZAMEK KRÓLEWSKI
KOLUMNA ZYGMUNTA PAŁAC 

PREZYDENCKI

UNIWERSYTET 
WARSZAWSKI

POLSKI KOMITET 
OLIMPIJSKI

CYTADELA 
WARSZAWSKA

OGRÓD 
ZOOLOGICZNY

Tamka

Browarna

Karowa

Topiel

Most 
Świętokrzyski

Wybrzeże
Szczecińskie

Wybrzeże
Helskie

Namysłowska

Stefana Starzyńskiego

Wybrzeże 
KościuszkowskieWybrzeże 

Gdańskie
Krajewskiego

Wybrzeże Gdyńskie

Zakroczymska

Szymanowska

Adama Mickiewicza

Adama Mickiewicza

Andersa

Plac Wilsona

Rudzka

Lektykarska

Podleśna

Most
Gdański

Gwiaździsta

Ratuszowa

Okrzei

Jagiellońska

Zamoyskiego

Sokola

Konwiktorska

Muranowska

15

20

STADION 
NARODOWY

10 WODA MINERALNA MAGNESIA
MAGNESIA MINERAL WATER

KILOMETRY
KILOMETERS

NAPÓJ IZOTONICZNY
ISOTONIC DRINK

BANANY Z BRONISZ
BANANAS FROM BRONISZE

CUKIER W KOSTKACH DIAMANT
DIAMANT SUGAR CUBES

MAPA TRASY
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NAJWAŻNIEJSZE 
INFORMACJE
ODBIÓR PAKIETU STARTOWEGO

Biuro Zawodów: Pałacu Kultury i Nauki
– Plac Defilad 1, wejście od ul. Marszałkowskiej

Godziny otwarcia Biura Zawodów:
24 marca (piątek) w godzinach 14:00 – 20:00
25 marca (sobota) w godzinach 10:00 – 20:00

UWAGA! W dniu biegu Biuro Zawodów  
nie będzie czynne.

 
Jeśli odbierasz pakiet startowy osobiście – zostanie 
on wydany na podstawie dokumentu tożsamości  
ze zdjęciem. 

Jeśli chcesz, żeby ktoś odebrał pakiet startowy 
w Twoim imieniu – wydrukuj i podpisz kartę starto-
wą (karta będzie do pobrania z profilu zawodnika  
– po zalogowaniu się w zakładce TWOJE BIEGI)  
oraz dołącz ksero swojego dowodu osobistego.  
Na podstawie tych dwóch dokumentów Twój  
pakiet startowy będzie mogła odebrać inna osoba. 

Biegacze charytatywni! Podczas wizyty na Expo ko-
niecznie pamiętajcie o odwiedzeniu stoiska organiza-
cji, dla której biegniecie w ramach akcji #BiegamDo-
brze. Przez cały czas pracy Biura Zawodów będą na 
Was czekać przedstawiciele wszystkich organizacji!
 
NUMER STARTOWY
Numer startowy musi być umieszczony z przodu 
stroju startowego. Nie może być zasłonięty ani 

w żaden sposób modyfikowany. Naruszenie tych 
zasad spowoduje dyskwalifikację. Koniecznie  
wypełnij rewers numeru startowego niezbędnymi 
danymi osobowymi! Numer startowy musisz okazać 
wchodząc do strefy startu. Na numerze znajdziesz 
oznaczenie swojej strefy startowej oraz numer sa-
mochodu, do którego możesz oddać swój depozyt.

DOJAZD NA START 
Liczba miejsc parkingowych w bezpośredniej  
okolicy startu jest bardzo ograniczona!  
Rekomendujemy przyjazd w okolice startu  
komunikacją miejską np. do stacji metra Dworzec 
Gdański. Pamiętaj, że w dniu rozgrywania biegu 
możesz poruszać się komunikacją miejską  
w I strefie biletowej bezpłatnie, na podstawie 
numeru startowego. Przed przyjazdem na start 
sprawdź czasowe zmiany w organizacji ruchu 
w specjalnie przygotowanym INFORMATORZE 
DROGOWYM.
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NUMER SAMOCHODU  
DEPOZYTOWEGO

KOLOR STREFY  
STARTOWEJ

NUMER RATUNKOWY

https://nnpolmaratonwarszawski.com/drogowy
https://nnpolmaratonwarszawski.com/drogowy
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START I META
 
Pamiętaj! W nocy z soboty (25 marca) na niedzielę 
(26 marca) nastąpi zmiana czasu zimowego na letni. 
Zmiana czasu skutkuje skróceniem snu o godzinę! 

New Balance Bieg na Piątkę wystartuje 26 marca 
o godzinie 10:00. 
17. Nationale-Nederlanden Półmaraton  
Warszawski wystartuje 26 marca o godzinie 11:00.

Uczestnicy na wózkach z napędem bezpośrednim 
startują z pierwszej linii o 9:57 w biegu towarzyszą-
cym oraz 10:57 w biegu głównym.
 
Oba biegi startują z ulicy Konwiktorskiej. Dla każde-
go z dwóch startów przygotowana jest osobna bra-
ma startowa – przyjedź na start wcześniej, aby usta-
wić się w odpowiednim miejscu. Obie bramy startowe 
dzieli odległość ok. 150 metrów.

Pamiętaj, aby na starcie ustawić się w odpowiedniej 
strefie czasowej wyznaczonej przez flagi, zgodnej 
z kolorem oznaczonym w rogu Twojego numeru 
startowego i planowanym wynikiem.

DEPOZYTY
W pakiecie startowym otrzymasz worek umożliwia-
jący zdeponowanie rzeczy przed biegiem.  
Aby oddać depozyt, przyklej na niego specjalną na-
klejkę z numerem startowym, którą również znaj-
dziesz w swoim pakiecie. Pozostałe dwie naklejki, 
które otrzymasz, mają charakter pamiątkowy.  
Numer samochodu, do którego możesz oddać depo-
zyt, znajdziesz na swoim numerze startowym.  
Depozyt odbierzesz wyłącznie na podstawie okaza-
nego numeru startowego z tego samego samochodu.

 

Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie 
organizator nie bierze odpowiedzialności.

PÓŁMARATON: 
Przyjmowanie depozytów od godziny 9:00:  
ul. Sanguszki. Depozyty uczestników można będzie 
odbierać do godz. 15:30 z tych samych aut.
 
BIEG TOWARZYSZĄCY:
Przyjmowanie depozytów od godziny 9:00:  
ul. Wenedów. Depozyty uczestników można będzie 
odbierać do godz. 12:00 z tych samych aut.  
Patrz mapa str. 11 >
 
PRYSZNICE I SZATNIE
Szatnie dla obu biegów będą ustawione wzdłuż  
Wisłostrady pomiędzy ul. Sanguszki i Wenedów.
Prysznice będą dostępne w budynku Ośrodka  
Polonia, ul. Konwiktorska 6 w godz.: 11:00 – 15:00.
Hala masaży dla półmaratończyków będzie  
ustawiona w miasteczku biegowym (Multimedialny 
Park Fontann). Z masażu skorzystasz na podstawie 
numeru startowego półmaratonu.

ZAWARTOŚĆ PAKIETU STARTOWEGO
W Biurze Zawodów uczestnicy otrzymują pakiety 
startowe zawierające m.in.: numer startowy z chi-
pem do pomiaru czasu, agrafki, worek depozytowy 
oraz, w przypadku wybrania odpowiedniej opcji pa-
kietu startowego, pamiątkową koszulkę.
Dodatkowo w pakietach startowych na oba dystan-
se znajdą się: rękawki biegowe od Nationale Neder-
landen, woda mineralna Magnesia, żel energetyczny 
DIAMANT PRO SPORT, piwo bezalkoholowe Lech 
Free Active, napój energetyczny MOYA Energia, pla-
stry opatrunkowe od Grupy LUX MED oraz vouche-
ry zniżkowe od New Balance i Nice To Fit You.

 

ZA LINIĄ METY
Jeśli biegniesz w 17. Nationale-Nederlanden Pół-
maratonie Warszawskim za linią mety otrzymasz: 
medal, wodę mineralną Magnesia, banana z Bronisz, 
napój 0% ‒ Lech Free Active oraz napój izotoniczny. 
Na podstawie numeru startowego możesz skorzy-
stać z posiłku regeneracyjnego dla półmaratończy-
ków w miasteczku biegowym.
Jeśli biegniesz w New Balance Biegu na Piątkę za 
linią mety otrzymasz: medal, wodę mineralną Ma-
gnesia, banana z Bronisz oraz napój izotoniczny.

PACEMAKERZY
17. NATIONALE-NEDERLANDEN  
PÓŁMARATON WARSZAWSKI 

1:20; 1:25; 1:30, 1:35, 1:40, 1:45, 1:50; 1:55, 2:00, 
2:10, 2:15, 2:20, 2:30
 
NEW BALANCE BIEG NA PIĄTKĘ
20:00, 25:00, 30:00, 35:00, 40:00

Przypominamy, że Pacemakerzy prowadzą na czasy 
„netto”. Na starcie poznasz ich po flagach z czasami, 
na które biegną.

POMIAR CZASU
Pomiar odbywa się za pomocą czipa umieszczonego 
w numerze startowym. Punkty kontrolne pomiaru 
czasu na dystansie półmaratonu będą się znajdować 
na 5, 10, 15 i 20 kilometrze. Wszystkie klasyfikacje 
prowadzone będą według czasów netto (od prze-
kroczenia linii startu). 

Wyjątkiem jest  na dystansie półmaratonu 200 osób 
oraz na dystansie towarzyszącym 50 osób przekra-
czających linię mety jako pierwsi – są oni klasyfiko-
wani na podstawie czasów oficjalnych (brutto  
– od strzału startera).
  

ZAKAZ PORUSZANIA SIĘ PO TRASIE 
Ze względów bezpieczeństwa na trasie biegu obowią-
zuje zakaz poruszania się na rowerze, z kijkami nordic 
walking, na deskorolce, hulajnodze i innych urządze-
niach mechanicznych oraz ze zwierzętami. Ze wzglę-
dów bezpieczeństwa osoby łamiące zakaz będą usu-
wane z trasy przez obsługę biegu. Wyjątek stanowią 
osoby mające przepustki wydane przez organizatora.

WYNIKI 
Wyniki będą dostępne online na stronie biegu.  
Po biegu otrzymasz również SMS ze swoim wynikiem. 

PUNKTY ODŻYWIANIA
Punkty odżywiania znajdują się wyłącznie na trasie 
półmaratonu. Będą one rozstawione na trasie co  
ok. 5 km. Rozkład, jak i zaopatrzenie poszczegól-
nych punktów prezentuje mapa trasy > 
Na punktach dostępna będzie woda mineralna  
Magnesia, napój izotoniczny Oshee Zero,  
cukier Diamant oraz banany z Bronisz.

Poniższa rozpiska prezentuje kolejność produktów 
na punkcie.
Punkt 1: woda
Punkt 2: woda, banany, izotonik, woda
Punkt 3: woda, cukier, izotonik, woda
Punkt 4: woda, banany, izotonik, woda 

SCHEMAT ROZSTAWIENIA PRODUKTÓW  
NA PUNKCIE ODŻYWIANIA

Punkty odżywiania zawsze zaczynają się i kończą 
stołami z wodą. Szczegółową informację dot. pro-
duktów dostępnych na poszczególnych punktach 

znajdziesz na mapie trasy.

Długość puntu: ok. 100m

WODA NAPÓJ 
IZOTONICZNY 

/BANANY

WODA
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WAŻNE: za każdym punktem żywieniowym po tej 
samej stronie trasy będą ustawione „strefy zrzutu”, 
gdzie będzie można wrzucić kubek. Bardzo prosimy 
o wrzucanie śmieci do oznaczonych pojemników. 
Pozwoli to utrzymać porządek, a także uniknąć rzu-
cania kubków pod nogi biegnących za Tobą biega-
czy oraz zanieczyszczania pobocza.
 
Pamiętaj, że każdy punkt odżywiania ma ok. 100 m. 
Nie musisz podbiegać do pierwszego stołu  
– woda dostępna jest zarówno na początkowych, 
jak i ostatnich stołach. Podbiegając do dalszych  
stołów, można uniknąć „zakorkowania” się strefy.

TOALETY
Przed każdym punktem odżywiania na trasie półma-
ratonu będą znajdowały się kabiny WC.
Toalety dla osób poruszających się na wózkach  
z napędem bezpośrednim będą znajdowały się  
na trasie półmaratonu przed punktami odżywiania  
nr: 2 i 4.

LIMITY CZASU
17. Nationale-Nederlanden Półmaraton  
Warszawski: 3 godziny 30 minut,  
liczony od strzału startera. 
 
Dodatkowy limit czasu wynosi 1 godzinę 45 minut 
na 10 km.
 
New Balance Bieg na Piątkę: 45 minut,  
liczony od strzału startera.

GRAWEROWANIE MEDALI 
Możesz wygrawerować swój czas z biegu oraz 
imię na medalu. Po przekroczeniu linii mety każdy 
uczestnik będzie miał możliwość spersonalizowania 
swojego medalu na stoisku Grawerbus – punkt  
grawerowania będzie zlokalizowany w miasteczku 
biegacza. Usługę można zamówić w panelu biega-
cza, ale chętni dokupią ją także na miejscu.  
Cena grawerunku to 25 złotych.
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WYNIKI
RESULTS

WOLONTARIAT
VOLUNTEER

TOALETY
TOILETS

TOALETY
TOILETS

TOALETY
TOILETS

GRAWERUNEK MEDALI 
MEDAL ENGRAVING

 OFICJALNY SKLEP
OFFICIAL STORE

POSIŁEK
MEAL

VIP

INFO

BIURO PRASOWE
PRESS OFFICE

META
17. NATIONALE-NEDERLANDEN
PÓŁMARATONU WARSZAWSKIEGO 
FINISH
17th NATIONALE-NEDERLANDEN
WARSAW HALF MARATHON    

START
17. NATIONALE-NEDERLANDEN
PÓŁMARATONU WARSZAWSKIEGO 
START
17th NATIONALE-NEDERLANDEN
WARSAW HALF MARATHON    

START
NEW BALANCE BIEGU NA PIĄTKĘ
START
NEW BALANCE HIGH FIVE RACE 

DEPOZYTY
NEW BALANCE BIEGU NA PIĄTKĘ
DEPOSITS
NEW BALANCE HIGH FIVE RACE 

META
NEW BALANCE BIEGU NA PIĄTKĘ
FINISH
NEW BALANCE HIGH FIVE RACE 

SCENA
STAGE

PRZEBIERALNIE
CHANGING ROOMS

DEPOZYTY
17. NATIONALE-NEDERLANDEN
PÓŁMARATONU WARSZAWSKIEGO 
DEPOSITS
17th NATIONALE-NEDERLANDEN
WARSAW HALF MARATHON    

MIASTECZKO 
BIEGACZA

INFORMACJE DLA OSÓB  
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

 

ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH 
Uczestnicy z niepełnosprawnością ruchową  
do Biura Zawodów mogą wjechać windą. 
Windę dla wózków przy schodach wejściowych do 
Pałacu Kultury i Nauki uruchamia ochrona obiektu. 
Po zjechaniu na poziom -1, należy udać się do wind 
i wjechać na 4. piętro. 
 
START ZAWODNIKÓW NA WÓZKACH  
Z NAPĘDEM BEZPOŚREDNIM 
9:57 – New Balance Bieg na Piątkę 
10:57 – 17. Nationale-Nederlanden Półmaraton 
Warszawski 
 
Pamiętaj o odpowiednio wcześniejszym pojawieniu 
się na linii startowej. 
 
TOALETY NA TRASIE 
Na trasie półmaratonu toalety dla osób poruszają-
cych się na wózkach znajdują się przed punktami 
odżywiania nr 2 i 4. 
 
DEKORACJE 
12:30 – Dekoracja w klasyfikacji zawodników na 
wózkach z napędem bezpośrednim New Balance 
Biegu na Piątkę 

13:45 – Dekoracja w klasyfikacji zawodników na 
wózkach z napędem bezpośrednim 17. Nationale-
-Nederlanden Półmaratonu Warszawskiego 
 
TRASA 
Uczestników n a wózkach z napędem bezpośrednim 
prosimy o zwrócenie uwagi na wymienione punkty 
trasy. Na stronie: www.NNPolmaratonwarszawski.
cpm znajduje się mapa oraz film z trasy biegu. 
 
Przejazd przez tory – ul. Stawki/ Muranowska  
przejazd przez tory tramwajowe 
Podjazd - zjazd z zakrętem nad Dworcem Gdańskim 
Zjazd w dół – ul. Mickiewicza od Placu Wilsona do  
ul.  Potockiej 
Podjazd z lekkim zakrętem – za ul. Potocką nad trasą 
Toruńską 
Progi zwalniające podwójne z przejazdem pośrodku  
– na ul. Rudzkiej 
Progi zwalniające - na całej ul. Lektykarskiej  przez całą 
długość – 7 progów 
Progi zwalniające podwójne z przejazdem pośrodku  
– na ul. Podleśnej – 6 progów 
Podjazd i zjazd z zakrętem – przy Parku Kępa Potocka 
Podjazd i zjazd wiaduktem – przy Pl. Wilsona za cen-
trum Olimpijskim 
Progi zwalniające (płaskie) – na zakręcie za wiaduktem  
Próg zwalniający – na początku i końcu ul. Namysłow-
skiej 
Przejazd przez tory – na ul. Jagiellońskiej. 
Progi zwalniające podwójne z przejazdem pośrodku  
– na ul. Ratuszowej 

Dodatkowe informacje: 
–  Na Wisłostradzie na wysokości prowadzonego 

remontu (bieg na północ) miejscami pojawia  
się kostka brukowa

–  Skośna jezdnia na ul. Karowej przed skrzyżowa-
niem z Wisłostradą

–  Na ul. Browarnej występują nierówności  
nawierzchni

 

 

 

 

 

 

 

http://www.NNPolmaratonwarszawski.cpm/
http://www.NNPolmaratonwarszawski.cpm/


24.09
2023

Nie zatrzymuj się 
w połowie drogi!
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New Balance Bieg na Piątkę! Poczuj atmosferę 
wielkiego wydarzenia!

New Balance Bieg na Piątkę - bieg rozgrywany 
równolegle z 17. Nationale-Nederlanden Półma-
ratonem Warszawskim. Rok temu na starcie tego 
biegu stanęło niemal dwa tysiące osób! W tym 
roku padnie rekord frekwencji na biegu towarzy-
szącym największemu  półmaratonowi w Polsce! 
Dla kogo wygodna i szybka trasa w samym cen-
trum miasta? Odpowiedź jest oczywista  
- dla każdego! 
 

DLA POCZĄTKUJĄCYCH 
Pięć kilometrów to wyśmienity dystans na po-
czątek – większość biegaczy to właśnie od niego 
zaczyna przygodę z bieganiem w zawodach ulicz-
nych. Ponadto – to znakomity wybór na początek 
sezonu i powrót do aktywności po zimie w przy-
padku przedłużonego roztrenowania.

Kiedy poczuć atmosferę dużej imprezy na wła-
snej skórze i oswoić się ze startami ulicznymi,  
jak nie podczas biegu towarzyszącego? 

•     Atestowana i wygodna trasa - zaledwie trzy 
zakręty, szerokie ulice, brak podbiegów.

•     Okazja do zwiedzania stolicy i tętniące  
życiem Miasteczko Biegacza.

•    Towarzystwo kilku tysięcy biegaczy.

Te emocje trzeba poczuć i dać się im porwać! 
Bieg na krótszym dystansie pozwoli zaznać 
prawdziwych, długodystansowych emocji.  
Czy tym biegiem rozpoczynać będą się prawdzi-
we sportowe pasje warszawiaków?  
 
DLA DOŚWIADCZONYCH 
Dla doświadczonych i szybkich osób New Ba-
lance Bieg na Piątkę stanowi świetną okazję, aby 
pobić swój życiowy rekord i powalczyć o znako-
mite życiówki!

•     Szybka trasa - szerokie arterie, wyłączony 
ruch samochodowy, długi i prosty finisz

•     Atest PZLA - wymierzone pięć kilometrów 
i brak obaw o odczyty zegarka

•     Gorąca atmosfera i zjawiskowa meta na 
Wisłostradzie - głośny doping i oprawa 
umili nawet  najcięższy bój na trasie

Trenowałeś całą zimę, by dać z siebie wszystko 
na wiosnę? To jest ten czas - stań na starcie, by 
przesunąć własną granicę. Ten bieg to definicja 
szybkiego ścigania na ulicach Warszawy!

Na New Balance Biegu na Piątkę niezależnie  
od celu przeżyjesz wspaniałe sportowe emocje! 
Spotkaj się z tysiącami biegaczy na trasie wio-
dącej m.in. przez Nowe Miasto, Plac Wilsona 
i Wisłostradę. Przeżyj niezapomniane emocje, 
przekraczając spektakularną metę przy Multime-
dialnym Parku Fontann. Bez względu na to, czy 
chcesz złamać 20 minut, czy po prostu świetnie 
się bawić - przywitaj wiosnę wraz z tysiącami 
biegaczy!

PARK 
FONTANN

POLSKI KOMITET 
OLIMPIJSKI

CYTADELA 
WARSZAWSKA

Adama Mickiewicza

Andersa

Plac Wilsona

Krasińskiego

Most
Gdański

Konwiktorska

Muranowska

Wybrzeże 
Gdyńskie

START
META

1

2

3

4
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EXPO  
SPORT&FITNESS 
Zapraszamy do odwiedzenia Expo Sport&Fitness. 
Tuż przy Biurze Zawodów w Pałacu Kultury  
i Nauki znajdziesz stoiska z bogatą ofertą  
producentów sprzętu sportowego, gadżetów  
biegowych i odżywek. To też dobra okazja,  
aby porozmawiać z ekspertami i zrobić ostatnie 
przedstartowe zakupy. W oficjalnym sklepie  
Fundacji „Maraton Warszawski” będzie możliwość 
dokupienia koszulek technicznych z biegu, a tak-
że specjalnie zaprojektowanych kolekcji ubrań 
lifestylowych dla biegaczy. 

EXPO SPORT&FITNESS 
Pałac Kultury i Nauki (Plac Defilad 1, wejście od 
strony ul. Marszałkowskiej) 
24 marca (piątek) – godz. 14:00-20:00 
25 marca (sobota) – godz. 10:00-20:00

LISTA WYSTAWCÓW
Nationale Nederlanden 
New Balance
Pokolenie B - odwiedź oficjalny sklep Fundacji 
„Maraton Warszawski” 

Nice To Fit You 
Saucony 
Hoka 
Altra 
Tri Centre 
Sport Centre 
Garmin 
10. PKO Białystok Półmaraton
Eurobut 
JUJU 
IDC Trade 
FullLife.eu 
nastopy.pl 
Bronisze
wieszakinamedale.pl
Bison Ultra Trail
RAZ Event
Festiwal Biegowy w Piwnicznej Zdrój
Medical Sport 
4Action 
Jerzy Skarżyński 
AronPharma 
Radello Sport 
Bieg z Radością 
Dr Łokieć

ORGANIZACJE #BIEGAMDORZE 
Fundacja Rak’n’Roll 
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 
Polska Akcja Humanitarna 
Fundacja Na Ratunek Dzieciom z Chorobą  
Nowotworową 
Amnesty International 
Fundacja Non Iron 
Fundacja Spartanie Dzieciom 
Fundacja Synapsis 
Fundacja Wcześniak
Fundacja DKMS

Wiek nie ma znaczenia - to tylko liczba.

Dla nas liczy się nasza PASJA, która prowadzi nas przez życie.  
Nadaje sens, napędza do działania.

Kochamy WOLNOŚĆ, przywilej obcowania z naturą.  
Cenimy SPOKÓJ i samotność tak samo, jak RADOŚĆ przebywania w stadzie.

Zarażamy naszą energią, pokazujemy, że nie ma rzeczy niemożliwych.

Przekraczanie własnych granic to nasz cel.

Naszą pasją jest BIEGANIE.

Jesteśmy „Pokoleniem B”

 
Dołącz do Pokolenia B!  

Odwiedź oficjalny sklep imprezy podczas expo  
oraz w dniu zawodów.
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ZDJĘCIA Z BIEGU

Zdjęcia z biegu to zawsze znakomita pamiątka - 
wiemy o tym! W partnerstwie z innowacyjnym 
startupem RunPixie przygotowaliśmy dla biegaczy 
pamiątkowe zdjęcia z imprezy! Po biegu zaprasza-
my na https://www.runpixie.com - wpisz tam swój 
numer startowy. Przejrzyj zdjęcia w pomniejszo-
nej wersji i z watermarkiem i zdecyduj, czy dzień 
Twojego sukcesu jest wart pamiątki. Zdjęcia będą 
dostępne niedługo po biegu, ale jeśli wejdziesz za 
szybko i nie będzie ich jeszcze na stronie, nie ma 
problemu – zostawisz swój email i powiadomimy 
Cię, gdy tylko wgramy zdjęcia.

Koszt pakietów zdjęć (zdjęcia z trasy oraz mety):
• dystans półmaratonu: 49 zł
• dystans 5km: 29 zł

UWAGA! System zdjęciowy rozpoznaje biegaczy 
po numerach startowych, tak więc dość istotne 
jest to, by osoby biegnące miały umieszczony  
numer w widocznym miejscu. 

Na uczestników 17. Nationale-Nederlanden  
Półmaratonu Warszawskiego czekać będzie  
kilkunastu fotografów rozstawionych na całej  
trasie i przy mecie! Do zobaczenia na biegu,  
czekamy na Wasze uśmiechy!
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PARK 
FONTANN

W
ISŁA

START

META

23

ZAMEK KRÓLEWSKI
KOLUMNA ZYGMUNTA

PAŁAC 
PREZYDENCKI

UNIWERSYTET 
WARSZAWSKI

POLSKI KOMITET 
OLIMPIJSKI

CYTADELA 
WARSZAWSKA

STADION 
NARODOWY

OGRÓD 
ZOOLOGICZNY

1. KIBICE Z FLAGAMI PAŃSTW
2. AMNESTY INTERNATIONAL
3. FUNDACJA WCZEŚNIAK RODZICE-DZIECIOM
4. MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA OSP W WYSZKOWIE
5. BLOCO CENTRAL
6. SEREIA DE VARSÓVIA
7. DOMOFONIA
8. FUNDACJA RAK'N'ROLL. WYGRAJ ŻYCIE!
9. STREFA KIBICA NATIONALE-NEDERLANDEN
10. KIBICE Z FLAGAMI PAŃSTW
11. POLSKA AKCJA HUMANITARNA
12. FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ
13. STREFA WSPARCIA MAGNESIA
14. FUNDACJA DKMS
15. FUNDACJA "NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ"
16. ORKIESTRA HALS
17. FUNDACJA SPARTANIE DZIECIOM
18. SKADYKTATOR
19. KIBICOWANIE Z TELEBIMIEM NATIONALE-NEDERLANDEN
20. ELVIS SHOW BY THE KING’S FRIENDS
21. FUNDACJA SYNAPSIS

Tamka

Browarna

Karowa

Topiel

Most 
Świętokrzyski

Wybrzeże
Szczecińskie

Wybrzeże
Helskie

Namysłowska

Stefana Starzyńskiego

Wybrzeże 
Kościuszkowskie

Wybrzeże 
Gdańskie

Krajewskiego

Wybrzeże Gdyńskie

Zakroczymska

Szymanowska

Adama Mickiewicza

Adama Mickiewicza

Andersa

Plac Wilsona

Rudzka

Lektykarska

Podleśna

Most
Gdański

Gwiaździsta

Ratuszowa

Okrzei
Jagiellońska

Zamoyskiego

Sokola

Konwiktorska

Muranowska
1

2

3

4

5

6

7

8
10

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

STREFY   
KIBICOWANIA
Biegniesz? Weź swoich kibiców na trasę  
- niech dodadzą energii Tobie i wszystkim  
biegaczom! Wsparcie na biegu czyni cuda  
- kibicujmy i uczmy kibicować. Warszawa nie 
pozwoli Wam się zatrzymać! 

Kibicować można w pojedynkę, we własnej 
grupie lub dołączając do zorganizowanych 
punktów kibicowania!
 
1. Kibice z flagami - Fundacja Ready2Run 
2. Amnesty International
3. Fundacja Wcześniak Rodzice-Dzieciom
4.  Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP  

w Wyszkowie
5. Bloco Central
6. Sereia de Varsóvia
7.  Domofonia
8.  Fundacja Rak’n’Roll. Wygraj Życie!
9.   Strefa kibica  

Nationale-Nederlanden 
10.  Kibice z flagami - Fundacja Ready2Run 
11.  Polska Akcja Humanitarna
12.  Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
13.  Strefa wsparcia Magnesia
14.  Fundacja DKMS
15.   Fundacja “Na Ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową”
16.  Orkiestra Hals
17.  Fundacja Spartanie Dzieciom
18.  Skadyktator
19.   Kibicowanie z telebimiem  

Nationale-Nederlanden
20.  Elvis Show By The King’s Friends
21.  Fundacja SYNAPSIS
 

Spójrz na ekran - zobacz swoich bliskich! 
 
Na 18 kilometrze trasy (tuż za Mostem 
Świętokrzyskim) spójrz w prawo - zobaczysz 
telebim a na nim swoich bliskich! Zachęcamy 
rodziny i znajomych do przesyłania swoich zdjęć. 
Wystarczy jeden klik, żeby dodać mocy swoim 
biegaczom na trasie!  
Materiały zbieramy do 24 marca  
szczegóły akcji >  

Więcej o aktywnościach  
Nationale-Nederlanden  
https://www.nn.pl/polmaraton.

http://www.nn.pl/polmaraton/kibice-na-medal
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Biegasz? Pamiętaj, aby w trakcie wysiłku i walki o czas zachować się tak, jak należy! Bądźmy  
sportowcami z dobrymi manierami! Przygotowaliśmy listę, której znajomość i wdrażanie w życie 
przyniesie wszystkim wiele dobrego:

LEWA WOLNA!  
Chcesz wyprzedzić? Zrób to lewą stroną, a zanim zaczniesz manewr, uprzedź biegacza będącego 
przed Tobą. Sam też uważaj - szczególnie biegając w słuchawkach - i pamiętaj, że ktoś może chcieć 
Cię wyprzedzić. Biegnij jedną linię i nie rób gwałtownych “skoków w bok”.

STREFY ZRZUTU I CZYSTOŚĆ
Za punktami odżywiania znajdują się strefy zrzutu - wyrzuć swój kubeczek lub żel właśnie tam  
- nie na pobocze lub ulicę! Zachowuj czystość także w Biurze Zawodów, na EXPO i Miasteczku  
Biegacza. Szukaj koszy na odpady - są one zawsze w zasięgu wzroku. 

SPOKÓJ I OPANOWANIE
Zachowaj spokój, bądź cierpliwy i nie awanturuj się. Na biegu pracuje tysiące osób, a uczestniczy 
w nim kilkanaście tysięcy biegaczy - bądźmy dla siebie wyrozumiali i rozważni. Jeśli czekasz na  
depozyt, na odbiór pakietu lub w kolejce do toalety - zachowaj spokój! Słuchaj komunikatów spike-
rów - oni dzielą się tym, co najważniejsze.

LICZY SIĘ CZAS! 
Tak samo, jak planujesz czas biegu, zaplanuj czas na wizytę w Biurze Zawodów i oddanie depozytu. 
Nie działaj na ostatnią chwilę - bądź wcześniej, aby nie musieć się stresować i śpieszyć. Pamiętaj,  
że w nocy przed biegiem zmieni się czas!

ZDOBĄDŹ ORDER UŚMIECHU
Nie zapominaj o tym, że bieganie to pasja i powinna ona nam sprawiać radość. Weekend, w którym 
odbywają się zawody to finał przygotowań i ciężkiej pracy - czerp z niego radość i zobacz, jak pasja 
łączy tysiące ludzi! Bądź uprzejmy i oczekuj uprzejmości. To będzie święto biegania!

ZAPROŚ ZNAJOMYCH
Podziel się swoją pasją ze znajomymi - zaproś do Miasteczka Biegacza i na trasę. Niech ich doping 
Cię niesie. Zbudujmy razem kulturę kibicowania! Dopingowanie biegaczy to świetne przeżycie. 
A świętowanie w gronie bliskich to podwójna radość z ukończonych zawodów.

SAVOIR VIVRE BIEGACZA 
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Czy wiesz, ze biorąc udział w naszych
wydarzeniach możesz wesprzec działanie
organizacji dobroczynnych? Do tej pory, tysiące
uczestników akcji #BiegamDobrze zebrało
7 milionów złotych, które pomogły realizować
ważne cele społeczne.

JAK TO DZIAŁA?
 
W ramach zapisów na Półmaraton, Maraton
Warszawski i biegi towarzyszące wybierasz 
jedną z organizacji dobroczynnych i zakładasz w 
systemie #BiegamDobrze swoją wirtualną
zbiórkę. Zachęcając swoich bliskich i znajomych

do wpłat na ważny dla Ciebie cel, zasilasz swoją
skarbonkę. Po zebraniu określonej kwoty
w prezencie od wspieranej organizacji
otrzymujesz pakiet startowy na bieg.
 
STAJĄC SIE DOBROCZYNNYM BOHATEREM
OTRZYMUJESZ W PREZENCIE:
 
•  pakiet startowy
•  wyjatkowy pomaranczowy numer z logo 

wspieranej organizacji
•  podziekowania od tych, dla których biegniesz
•  podwójną satysfakcję na mecie biegu 
 

Zapisujac sie na kolejne wydarzenie  
Fundacji „Maraton Warszawski” pamietaj:
 
W słusznej sprawie biegnie sie lżej!
 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
#BiegamDobrze za Wasze wsparcie  
i zaangażowanie.

 
W ramach 17. Nationale-Nederlanden 

Półmaratonu Warszawskiego  
i New Balance Biegu na Piątkę zebraliśmy 

już wspólnie  

470 tysięcy złotych. 
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Wiele wskazuje na to, że 17. Nationale-Ne-
derlanden Półmaraton Warszawski będzie 
powrotem do biegów na dystansie 21,0975 
km rozgrywanych w Polsce z ponad 10-ty-
sięczną frekwencją uczestników. Jaką trasę 
pokonają 26 marca tysiące biegaczy w stoli-
cy? Po części znaną, po części nową. Szcze-
góły prezentujemy w naszej analizie trasy  
17. Nationale-Nederlanden Półmaratonu 
Warszawskiego.

17. Nationale-Nederlanden Półmaraton  
Warszawski będzie dla wielu osób najważ-
niejszym startem w pierwszej części sezonu. 
I nie chodzi tylko o to, że rzesze biegaczy 
planują walkę o rekordy życiowe. Niektórzy 
traktują bieg jako okazję do obejrzenia mia-
sta od nieco innej strony, inni liczą na walory 
turystyczno-krajoznawcze trasy. Wydarzenie 
ma sporo do zaoferowania wszystkim gru-
pom uczestników.

ANALIZA TRASY  
17. NATIONALE-NEDERLANDEN 
PÓŁMARATONU WARSZAWSKIEGO



22

NAJDALEJ NA PÓŁNOC 
Podobnie, jak w wielu ostatnich edycjach im-
prez organizowanych przez Fundację „Maraton 
Warszawski” (nie licząc „covidowego” Maratonu 
Warszawskiego), start biegu będzie zlokalizowany 
przy ul. Konwiktorskiej w okolicach stadionu Po-
lonii Warszawa. Jest to miejsce o walorach histo-
rycznych, gdyż właśnie tam trwały zacięte walki 
w sierpniu 1944 r. w trakcie Powstania Warszaw-
skiego. Punktów z bogatą historią, także bohater-
skich walk powstańczych, jest zresztą na trasie 
znacznie więcej. 

Po krótkim rozpędzeniu się ulicą Konwiktorską, 
trasa prowadzi w prawo, na północ, gdzie czeka 
nas bardzo długa prosta i bieg ulicą Mickiewicza. 
W przeciwieństwie do ubiegłorocznej edycji bie-
gu, nie skręcamy jednak na Placu Wilsona w kie-
runku Wisły, a kierujemy się dalej na północ,  
aż do Starych Bielan. Osoby, które startowały  

w 44. Maratonie Warszawskim dobrze znają 
przebieg tej trasy. Kiedy już znajdziemy się w naj-
dalej na północ wysuniętej części trasy, obejmu-
jącej m.in. ulice Lektykarską, Podleśną i Gwiaździ-
stą, możemy poczuć dodatkowego ducha sportu, 
bowiem będziemy znajdować się na terenach po-
łożonych bardzo blisko warszawskiej Akademii  
Wychowania Fizycznego. 

Na ul. Gwiaździstej, przed nawrotem na połu-
dnie, czeka nas pierwszy na trasie punkt z wodą 
i okazja do odświeżenia. Chociaż trzeba uczci-
wie przyznać, że od startu aż do tego miejsca, 
a nawet jeszcze trochę dłużej, trasa w większo-
ści biegnie w dół, więc nie powinna być szcze-
gólnie wymagająca. To często pułapka dla mało 
doświadczonych biegaczy, którzy zaczynają zbyt 
mocno - warto na początkowych kilometrach nie 
szarżować, by oszczędzić siły na dalsze, bardziej 
wymagające fragmenty trasy.

NAWRÓT I PIERWSZE WSPINACZKI 
Po minięciu punktu nawadniania w nogach będzie-
my mieć już blisko 6 km. Następnie skręcimy w Wy-
brzeże Gdyńskie, by kierować się na południe. Na 
tym fragmencie trasy znów czeka na nas długa 
prosta. Również i w tym miejscu towarzyszyła nam 
będzie wyjątkowo sportowa atmosfera, bowiem 
po lewej stronie będziemy mijać gmach Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego, w którym mieści się m.in. 
Muzeum Sportu i Turystyki. 

Chwilę później, przynajmniej pod względem kra-
jobrazowym, przeniesiemy się ponownie w cza-
sy historyczne, bowiem trasa prowadzić będzie 
w pobliżu Cytadeli Warszawskiej, czyli twierdzy 
zbudowanej w latach 1832-1834 po stłumieniu 
powstania listopadowego. Widok Cytadeli przy 
okazji biegów Fundacji Maraton Warszawski 
oznacza, że niechybnie zbliżamy się do jednego 
z większych podbiegów na trasie, bowiem ulicami 
Krajewskiego, Jana-Jeziorańskiego, Zakroczym-
ską, Szymanowską i Słomińskiego wbiegniemy na 
Most Gdański. Dobre informacje? Miniemy kolej-
ny punkt odświeżania - z wodą, izotonikiem i ba-
nanami, a do tego będziemy mieli w tym miejscu 
w nogach już połowę dystansu!

PRAWA STRONA WISŁY 
Kiedy zbiegniemy z Mostu Gdańskiego, czeka nas 
nieco dłuższa wizyta na prawym brzegu Wisły. 
Początkowo trasa będzie sprzyjała biegaczom lu-
biącym trzymać stosunkowo jednostajny rytm, 
bowiem będziemy pokonywać dość długie proste 
i biec po stosunkowo równym terenie. Trasa pro-
wadzi ulicami Stefana Starzyńskiego (znów na-
wiązanie do historii poprzez nazwisko prezydenta 
Warszawy, który piastował swój urząd w trakcie 
obrony Warszawy w 1939 r.), Namysłowską,  
a następnie Ratuszową.
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Bieg ulicą Ratuszową to zaś okazja do zapoznania 
się z okolicami innej turystycznej atrakcji Warsza-
wy, czyli ogrodu zoologicznego. Trasa nie prowadzi 
bezpośrednio przez sam ogród, ale być może bę-
dzie to okazja, by dostrzec jakieś zwierzęta,  
np. w pobliżu bramy wejściowej do ZOO. A jeżeli 
nawet nie zobaczymy żadnych zwierząt, to przynaj-
mniej powinniśmy odnotować, że pokonaliśmy  
już 15 km. 

Po skręcie z Ratuszowej w Wybrzeże Helskie bę-
dziemy mogli skorzystać z 3. już punktu odświeża-

nia, na którym wolontariusze podadzą nam wodę 
lub izotonik. Trasa dalej prowadzi na południe  
i nieco na wschód ulicami Okrzei, Jagiellońską  
i Zamoyskiego, by po skręceniu w ulicę Sokoła  
zacząć stopniowo zbliżać się do Mostu Świętoko-
rzyskiego. Po drodze będziemy mieli okazję z bliska 
podziwiać Stadion Narodowy im. Kazimierza  
Górskiego w Warszawie.

CZAS NA FINISZ 
Moment lekkiego podbiegu pod Most Świętokrzy-
ski to sygnał, że meta jest już naprawdę blisko. Nie-
bawem po zbiegnięciu z niego dotrzemy do ostat-
niego punktu odżywczego na trasie, gdzie jeszcze 
będzie okazja, by napić się wody, izotoniku lub 
posilić bananem. Biegnąc ulicami Topiel, Browarną 
i Karową powinniśmy zbierać już siły na finisz.  
Kiedy bowiem z Karowej skręcimy w lewo w Wy-
brzeże Kościuszkowskie, będziemy już na ostatniej 
prostej. Ma ona niemal kilometr i jeszcze zdążymy 
przebiec z Wybrzeża Kościuszkowskiego w Wy-
brzeże Gdańskie, jednak to moment, w którym 
zwłaszcza osoby walczące o jak najlepszy wy-
nik powinny już nie kalkulować, a rzucić na szalę 
wszystkie siły, by uszczknąć jeszcze cenne sekundy. 

Nie walczący o rezultaty, mogą za to podziwiać po 
prawej stronie Wisłę, a kiedy wybiegną spod Mostu 
Śląsko-Dąbrowskiego, po lewej stronie ich oczom 
ukaże się panorama Starego Miasta i oczywiście 
Zamek Królewski. W tak pięknych krajobrazowo 
okolicznościach dotrzemy do linii mety zlokalizowa-
nej na wysokości Multimedialnego Parku Fontann. 
To moment na poczucie dumy, chwały i spełnienia 
z okazji pokonania 21,0975 km. Za linią mety od-
bierzemy zasłużone medale, a następnie przejdzie-
my w kierunku miasteczka biegowego, gdzie czeka 
na wszystkich uczestników wiele atrakcji. Ale to już 
temat na oddzielny artykuł. 
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To już 17. Półmaraton Warszawski, który 
w tym roku nosi pełną nazwę 17. Nationale-
Nederlanden Półmaraton Warszawski. Nasza 
Klinika Rehabilitacji i Fizjoterapii Dr Łokieć, już 
po raz kolejny, zapewni Wam strefę masażu na 
mecie. Spotkacie nas nie tylko tam, bowiem 
będziemy również prowadzić fizjoterapeutyczne 
konsultacje w biurze zawodów podczas odbioru 
pakietów startowych. Przyjrzymy się wtedy 
Waszym mięśniom, ale…na masaż nie macie 
wtedy co liczyć. Dlaczego? To postaramy się 
wyjaśnić w dalszej części tekstu.

Przed każdą imprezą Fundacji „Maraton 
Warszawski” staramy się przekazywać Wam 
praktyczne rady, jak przygotować się do biegu od 
strony regeneracji i fizjoterapeutycznego punktu 
widzenia. W tym roku postanowiliśmy zmienić 
trochę koncepcję i podpowiedzieć, jakich błędów 
powinniście unikać. Z doświadczenia wiemy, że 
niestety popełniacie ich sporo, a przecież szkoda 
na ostatniej prostej przed startem zawalić bieg, 
do którego sumiennie przygotowywaliście się 
tygodniami. 

Po pierwsze, zawsze powtarzamy biegaczom, 
że jeśli coś dobrze działa, to nie ma sensu tego 
zmieniać i na siłę szukać problemów. Na przykład 
w tygodniu przedstartowym wpadłeś na pomysł, 
aby zacząć się rolować lub wybrać się na trzy 
wizyty do fizjoterapeuty, mimo że nic Ci nie 
dolega i do tej pory tego nie robiłeś.  
To nie jest ten czas! Tydzień przedstartowy rządzi 
się swoimi prawami, a zabieranie się za nowe 
rzeczy to zdecydowanie zły pomysł. Co innego, 
jeśli faktycznie czujesz, że masz problem, który 

może uniemożliwić Ci pokonanie całego dystansu 
w komforcie. Wtedy wizyta jest wskazana. Jeżeli 
myślisz o masażach relaksacyjnych, najlepiej 
sprawdź na kilka tygodni przed startem, jak na 
taki zabieg zareaguje Twoje ciało. Często już po 
pierwszym masażu, możesz poczuć się, „jakby 
przejechał po Tobie walec”. To dlatego, że jest to 
zupełnie nowy bodziec dla organizmu.

Albo kolejny przykład. Usłyszałeś, że koledzy 
w tygodniu przedstartowym chodzą na basen lub 
saunę. Wiadomo, że przecież Ty nie chcesz być 
gorszy! To nic, że dotąd przed biegiem nigdy tego 
nie robiłeś. To też nie jest dobry pomysł. Zgoda, 
sauna ma właściwości regeneracyjnie, ale trzeba 
pamiętać, że również obciąża organizm. Część 
sportowców traktuje taką aktywność jak trening 
i nie łączy go z inną jednostką tego samego dnia. 
Są jednak również tacy, którzy do sauny idą 
tuż po bieganiu. Co będzie lepsze dla Twojego 
organizmu? Ciężko powiedzieć. Na wszelki 
wypadek lepiej nie sprawdzaj tego przed  
samym startem!

Po trzecie, odżywianie. Żyjemy w czasach, 
gdzie na wyciągnięcie ręki mamy całą gamę 
suplementów, żeli i innych substancji, które 
mają wspierać nas w treningu. To jednak nie 
znaczy, że w tygodniu przedstartowym możemy 
eksperymentować. Wręcz przeciwnie. Wskazana 
jest konsekwencja. Jeżeli do tej pory stosowałeś 
żele firmy X, to podczas wizyty na Expo przed 
biegiem nie daj się przekonać, że suplementy 
Y są lepsze. Sięgnij po te, które znasz najlepiej 
i przetestowałeś podczas treningów, zwłaszcza 
na długich wybieganiach. Nie warto ryzykować. 

Czas na testy żeli jest w czasie przygotowań, a nie 
podczas docelowego startu. Stawka jest wysoka 
– za Tobą kilka tygodni intensywnych treningów. 
Kolki i rozstrój żołądka na pewno nie pomogą 
w osiągnięciu wymarzonego wyniku.

Podsumowując, nie zmieniaj tego, co działa. 
Natomiast jeśli coś szwankuje, to próbuj to 
naprawić lub zmienić jak najwcześniej. Sprawdź, 
czy to jest dla Ciebie dobre. Słuchaj swojego 
organizmu i reaguj. Widzimy się na mecie!

CZEGO NIE ROBIĆ PRZED STARTEM
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COŚ WIĘCEJ  
NIŻ POMOC!
Niezmiennie od lat dziękujemy naszym Wolonta-
riuszom za zaangażowanie w organizację imprez 
sportowych. Bez ich wsparcia nie odbyłby się ża-
den bieg! Możemy na nich zawsze liczyć i jesteśmy 
dumni, że rokrocznie gromadzimy ekipę tak znako-
mitych pomocników. Ale czy wolontariat to “tylko” 
pomoc i odtwórcze zajęcie na krótki okres?

- Na moim pierwszym wolontariacie w życiu, 
który odbył się ponad pięć lat temu, spotkałam 
ludzi, z którymi kontakt utrzymuję do dziś! Nie 
poznałabym tej ekipy, gdyby nie spontaniczna 
decyzja o zgłoszeniu do grupy pomocników na 
punkcie odżywiania! Jestem wdzięczna sobie 
sprzed kilku lat - mam piękne wspomnienia 
i przyjaciół, którzy okazali się najlepszymi 
kompanami, jakich mogłam sobie wymarzyć!  
- mówi nam w rozmowie Magda (26 lat)

- Moja córka biega - a ja mam sześćdziesiąt lat 
i nie biegam, ale jeżdżę z nią na prawie wszyst-
kie zawody i kibicuję jej oraz pozostałym bie-
gaczom. Czekam zawsze na mecie. W tym roku 
po raz pierwszy zapisałam się na wolontariat 
- będę czekać na mecie już nie tylko na córkę, 
ale i na kilka tysięcy biegaczy. Już nie tylko 
z jedną butelką wody, ale z tysiącami medali 
i bananów. Wzruszam się, gdy myślę o ich cięż-
kiej pracy i ogromnej pasji - chcę móc im po-
móc i przebywać w ich towarzystwie.  
- Małgorzata (61 lat)

- W szkole trenowałem piłkę nożną, nie lubiłem 
biegać. Po studiach nie było czasu na sport, 
ale w pracy wziąłem udział w wolontariacie 
- szli wszyscy więc poszedłem i ja. Nie spo-
dziewałem się, że dwa dni pomocy w biurze 
zawodów sprawią, że dostanę powera na do-
bre pół roku! Ekscytacja, poczucie sprawczości 
i samorealizacji - uzależniłem się! Czuję się po-
trzebny, bardzo zmotywowany i rozpiera mnie 
radość! W tym roku na półmaratonie będę 
w punkcie info, a na maraton zapiszę  
się do grupy EKSTRA. Moje zaangażowanie 
doceniane jest także w pracy!  
- Paweł (33 lata)

 
Zapraszamy do tworzenia wielkich wydarzeń 
sportowych razem z nami! Wszystkich,
którzy chcieliby przeżyć swoją wolontariacką 
przygodę zapraszamy do nas! Spróbuj i przekonaj 
się, co Ty odkryjesz w wolontariacie.

“Praca zespołowa dzieli zadanie i zwielokrotnia  
sukces.”  — Autor nieznany 
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