Katowice, dn. 5 pa ździernika 2015r.

MATERIAŁ NA POSIEDZENIE KOMISJI KULTURY, PROMOCJI
I SPORTU RADY MIASTA KATOWICE, DOTYCZĄCY PKUNKTU 6.1.
„PODSUMOWANIE VII EDYCJI PKO SILESIA MARATHON"
POSIEDZENIE ODB Ę DZIE SIĘ 19.10.2015r.

W dniu 4 października 2015r. w Katowicach, została przeprowadzona VII edycja PKO
Silesia Marathon. Trasa maratonu o długości 42 km 195 metrów przebiega ła przez trzy miasta
Katowice, Siemianowice Śląskie, Mysłowice. Zwycięzcą biegu został Taras Salo z Ukrainy
z czasem 2:33:09.
W roku bieżącym postanowiono, że trasa biegu nie zostanie zmieniona, poniewa ż
eksponuje przemiany jakim Miasto uleg ło w ostatnim roku. Trasa przebiegała między innymi
przez: Strefę Kultury (Międzynarodowe Centrum Kongresowe, nowa siedziba Narodowej
Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, nowa siedziba Muzeum Śląskiego), Nikiszowiec,
zielone płuca Katowic (Katowicki Park Le śny, Dolinę Trzech Stawów).
Miasto Katowice wsparło finansowo imprezę, w tym umowa na wspó łorganizacj ę
wydarzenia (50 000,00z ł brutto), oraz poprzez inne dzia łania logistyczne i organizacyjne.
Podczas przygotowań do maratonu przeprowadzono kampani ę informacyjną wśród
mieszkańców. Zostały rozkolportowane ulotki z informacjami o godzinach zamknięcia
poszczególnych ulic, mapą trasy oraz komunikatem, aby nie parkować samochodów na
miejscach postojowych przylegaj ących do trasy biegu. Na stronach internetowych
www.kzkgop.pl oraz www.katowice.eu został opublikowany komunikat. o utrudnieniach

w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej podczas PKO Silesia Marathon.
W trakcie kampanii

informacyjnej przed PKO Silesia Marathon. zostały

wykorzystane media społecznościowe (KISS, Facebook).
Podczas tegorocznej edycji biegu, pod branding wykorzystana zosta ł a przestrze ń
miejska: witryna przy ulicy Pocztowej, miejsce na banner wielkoformatowy przy ulicy DudyGracza, oraz billboard na dworcu autobusowym pod Galeria Katowicką, telebim przed hal ą

widowiskowo sportową „SPODEK".

W dniu 30 wrze śnia 2015r., odbyła się konferencja prasowa poświęcona VII edycji
PKO Silesia Marathon. Na konferencji byli obecni przedstawiciele Miast, przez które
przebiegała trasa biegu, w tym Waldemar Bojarun

—

Wiceprezydent Miasta Katowice oraz

przedstawiciele Fundacji Silesia Pro Active, KZK GOP, Komendy Wojewódzkiej Policji
i Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. Podczas konferencji dokonano prezentacji raportu
z przygotowań do imprezy oraz został przedstawiony komunikat o utrudnieniach
w komunikacji miejskiej.

Miasto Katowice przy wspó łpracy z Instytucj ą Kultury Miasto Ogrodów, w dniu biegu
zorganizowało dwie stref\ kibic» ania gdzie zostały ustawione sceny z nagłośnieniem, na
których odbywały się występy artystyczne. Strefy zostały zlokalizowane na placu przed
Pomnikiem Żołnierza Polskiego przy ul. Granicznej i na parkingu przy ,SPODKU" u zbiegu
ul. Olimpijskiej z Al. W. Korfantego. Stefy mia ły na celu zgromadzenie jak największej ilości

kibiców i miały zachęcić biegaczy do jeszcze wi ększego wysiłku. Wydział Promocji UMK
zorganizował konkurs na najlepszą grupę kibiców dopinguj ącą biegaczy na trasie biegu.
Pierwsze trzy grupy otrzymały nagrody finansowe za pierwsze miejsce 1500,00z1, za drugie
miejsce 1200,00 zł, za trzecie miejsce 900,00z1.
W dniu wyścigu o godzinie 6:00 na potrzeby organizacyjne i przygotowanie strefy
rozgrzewki została zamknięta ul. Ściegiennego na odcinku od ul. Chorzowskiej do ul. Widok
w obu kierunkach. Pozostałe ulice, którymi przebiega ła trasa biegu, były wyłączane z ruchu
zgodnie z harmonogramem biegu. Marathon rozpocz ął się o godzinie 9:00, zawodnicy
wyruszyli na tras ę ze startu zlokalizowanego na ulicy Chorzowskiej, o godzinie 10:30 na tras ę
wyruszyli zawodnicy biorący udział w półmaratonie. O godzinie 14:30 rozpocz ęła się uroczysta
dekoracja zwyci ęzców na Placu Słonecznym przed Galeri ą Silesia City Center, o godzinie
15:30 impreza się zakończyła i rozpoczął się demontaż scenografii mety oraz wygrodze ń, który
przebiegł bardzo sprawnie.
W strefie startu-mety zosta ło rozstawionych 25 toalet typu TOI TOI, 20 koszy na śmieci
oraz 5 przeno śnych dwustanowiskowych umywalek, co w zupe łności zaspokoiło potrzeby
sanitarne uczestników i kibiców.
VII edycja PKO Silesia Marathon zgromadziła na starcie łączną liczbę 5142
zawodników i zawodniczek z 23 krajów z całego świata. Najstarszy zawodnik miał 80 lat.
Tegoroczna edycja zgromadziła rekordową ilość uczestników, co świadczy o rosn ącej modzie
na bieganie oraz dużej popularyzacji zdrowego trybu życia.
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