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41. Bieg Lechitów pokazuje medal i zdradza, jaką niespodziankę
biegacze znajdą w pakietach startowych
Organizatorzy wrześniowego 41. Biegu Lechitów zaprezentowali właśnie medal, jaki
zawiśnie na szyjach biegaczy, którzy 16 września dotrą do mety półmaratonu. Jest
okrągły, a w jego centralnej części przedstawione jest godło Polski z lat 1919-1927.
Uczestnicy gnieźnieńskiego biegu w swoich pakietach znajdą niespodziankę - chustę
wielofunkcyjną, której wzór graficzny jest spójny z oficjalnymi koszulkami imprezy. Lubimy pozytywnie zaskakiwać biegaczy dlatego, mimo że kończymy zapisy, to
wzbogacamy pakiet o nowe atrakcyjne elementy. – podkreśla Andrzej Krzyścin,
dyrektor 41. Biegu Lechitów.
Historyczna kolekcja na medal
Medale gnieźnieńskiego Biegu Lechitów tworzą niezwykłą kolekcję. Tegoroczny krążek będzie
już szóstym z serii „Historia Godła Polski”. Od lat krążki mają taki sam kształt, a w popiersie
orła wpisywane jest godło z określonej epoki historycznej. Pierwszy medal z tej serii w roku
2013 roku zawierał Denar Chrobrego, w kolejnym roku na medalu znalazła się Pieczęć
Majestatyczna Przemysła II, a w 2015 roku orzeł z pieczęci Władysława Łokietka z 1312 roku.
Na krążku z 2016 roku widniał orzeł z czasów Kazimierza Wielkiego, a na ubiegłorocznym
medalu pojawił się orzeł Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1386-1795. W tym roku na krążku
przedstawione zostanie godło Polski z lat 1919 – 1927.
- Takiej kolekcji medali biegacze nie znajdą na żadnym innym biegu. Cieszymy się, że poprzez
organizację Biegu Lechitów możemy również prowadzić edukację historyczną i przybliżać
biegaczom oraz kibicom klimat tamtych czasów. – mówi Andrzej Krzyścin, dyrektor 41. Biegu
Lechitów. - Dzięki temu tworzymy wyjątkową imprezę o historycznym charakterze, która
odbywa się w miejscach tak ważnych dla polskiej państwowości. Start w Gnieźnie można
połączyć z ich zwiedzaniem, w końcu nasz półmaraton wiedzie Szlakiem Piastowskim z
Ostrowa Lednickiego do Placu Świętego Wojciecha w Gnieźnie. – dodaje.
A w pakiecie…niespodzianka dla biegaczy
Historyczny charakter gnieźnieńskiego biegu podkreśli główna grafika przedstawiająca trzech
średniowiecznych wojów gotowych do ataku, która znajduje się na oficjalnych koszulkach
imprezy firmowanych przez markę Saucony. Taki sam wzór będą miały również chusty
wielofunkcyjne, które biegacze znajdą w swoich pakietach startowych. – Wcale nie

obiecywaliśmy chust rozpoczynając zapisy i zdajemy sobie sprawę z tego, że to prawie
niespotykane, żeby organizator kończąc zapisy dokładał rzeczy do pakietów. Jednak dla nas
najważniejszy jest biegacz i jego zadowolenie z pakietu oraz poziomu organizacji imprezy. –
podkreśla Andrzej Krzyścin. - Jestem przekonany, że chusty spodobają się uczestnikom.
Stanowią ciekawe uzupełnienie koszulki i na pewno przydadzą się podczas startu lub
treningów. – uzupełnia.
Oprócz tego tradycyjnie w pakietach startowych gnieźnieńskiego biegu znajdzie się drewniana
pamiątka. W ubiegłych latach była to np. deska do krojenia, w tym roku biegacze otrzymają
drewnianą łyżkę, na której znajdzie się logo imprezy.
Ostatnie 150 pakietów startowych
Limit uczestników tegorocznego biegu organizatorzy początkowo ustanowili na poziomie 3
tysięcy uczestników. W związku z jego osiągnięciem, pod koniec maja podjęli decyzję o
uruchomieniu dodatkowej puli tysiąca pakietów startowych. Obecnie na liście startowej
znajduje się 3850 biegaczy, a to oznaczy, że zostało już tylko ostatnich 150 miejsc.
Bieg z historią w tle
41. Bieg Lechitów odbędzie się 16 września na trasie, którą w 1000 roku Otton III pieszo
wędrował z Ostrowa Lednickiego do grobu św. Wojciecha w pierwszej stolicy Polski. Zawody
organizowane są od 1978 roku, od 2004 roku jest oficjalnym półmaratonem z trasą atestowaną
przez PZLA.
Impreza, jak przystało na bieg z historią, posiada charakterystyczną oprawę nawiązującą do
historii pierwszej stolicy Polski. Na trasie spotkać można biegnących wojów w strojach z
piastowskiej epoki, a wręczenie nagród najlepszym zawodnikom odbywa się w historycznej
oprawie na Placu Świętego Wojciecha u podnóża Katedry. Zwycięzcy zasiadają na królewskim
tronie i otrzymują królewskie insygnia. Następnie udają się na przejażdżkę konną bryczką.
Zgromadzeni na Placu Świętego Wojciecha uczestnicy Biegu Lechitów mogą podziwiać
specjalny pokaz walki średniowiecznych wojów.
Organizatorzy włączyli imprezę w obchody 100-lecia polskiej niepodległości, dlatego na
plecach oficjalnej koszulki biegu znajdzie się okolicznościowe logo „Niepodległa”. To wierna
kopia odręcznego podpisu wykonanego przez Józefa Piłsudskiego.
Bieg Lechitów wchodzi w skład Korony Polskich Półmaratonów oraz Grand Prix Wielkopolski
w Półmaratonie. Podczas tegorocznej edycji rozegrane zostaną także 21. Mistrzostwa Polski
Lekarzy. Impreza zdobywa coraz większą popularność. W 2017 roku została trzecim
najchętniej wybieranym biegiem w cyklu Korony Polskich Półmaratonów.
- Królewskie honory po biegu przysługiwać będą nie tylko jego zwycięzcom, ale wszystkim
zdobywcom Korony. Każdy będzie mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie na tronie z
atrybutami królewskimi. Na biegaczy czekać będzie okolicznościowa ścianka, dodatkowy tron
i akcesoria. – informuje szef gnieźnieńskiego biegu.
Organizatorem 41. Biegu Lechitów jest Klub Sportowy „Altom” Gniezno przy wsparciu
Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Urzędu Miejskiego w Gnieźnie. Sponsorem
Generalnym biegu jest PKO Bank Polski, a Sponsorem Strategicznym jest firma ALTOM.
Więcej informacji dotyczących historii biegu oraz szczegóły dotyczące rejestracji udziału w
najbliższej edycji znaleźć można na stronie www.bieglechitow.pl
***

Kontakt dla mediów:
Marcin Dulnik
PR Manager
dulnik.com – Agencja Public Relations
mob. 660 722 822
marcin@dulnik.com

