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ZNAMY MEDAL RUN TORUŃ 2016!
Kilka dni temu organizatorzy zaprezentowali projekt medalu, który zawiśnie
30 kwietnia na szyjach finiszerów RUN TORUŃ – Zwiedzaj ze Zdrowiem! W tym roku
ponownie to sami biegacze poprzez demokratyczne głosowanie wybrali zabytek, który
w postaci płaskorzeźby ma być wręczany biegaczom na mecie. W 2016 roku medal
będzie wyjątkowy! Otóż prezentuje herb Torunia, czyli urokliwego Anioła.
W dotychczasowej kolekcji RUN TORUŃ są już Krzywa Wieża (2012), Dom Kopernika
(2013), Ratusz Staromiejski (2014) i Pomnik Flisaka (2015).

Do imprezy RUN TORUŃ prawie dwa miesiące, a na listach startowych zapisanych ponad
2000 biegaczy. Z kolei rejestracja do biegów dla dzieci została uruchomiona zaledwie miesiąc
temu, a już został wyczerpany limit miejsc! Otóż, ze
względu na bezpieczeństwo dzieci zostało wprowadzone
ograniczenie do 300 osób.
W tym roku także przewidziane jest 5 kategorii
wiekowych biegów dla dzieci – od 2 do 16 lat. Młodzi
zwolennicy aktywności fizycznej będą mieć do
pokonania od 100 do 1500 m w zależności od swojego
wieku. Każdy młody zawodnik, który ukończy swój
bieg dotrzyma na mecie pamiątkowy medal w kształcie
Anioła Toruńskiego, pakiet żywnościowy i dyplom. Z
kolei w biurze zawodów w dniu odbioru pakietu
startowego otrzyma paczkę pełną niespodzianek od
Partnerów imprezy.

Konkurs pt. „Toruńska szkoła najlepiej dopingująca sportowców” już po raz trzeci będzie
towarzyszyć toruńskiej imprezie biegowej! Rywalizacja w kibicowaniu biegaczom przez
młodzież została objęta Patronatem Dyrektora Wydziału Sportu i Turystyki miasta Torunia
oraz włączona do całorocznego projektu „Kibicuj Fair Play”, w którym czynnie bierze udział
ponad 30 toruńskich placówek. Nadrzędnym celem Konkursu jest promowanie już od
najmłodszych lat aktywnego stylu życia, postaw prozdrowotnych, udziału w imprezach
sportowych oraz nauka zasad fair-play i kulturalnego kibicowania biegaczom. Do zadań
placówek należeć będzie w dniu 30 kwietnia 2016 roku stworzenie punktów kibicowania
i kreatywny doping uczestników biegu. Od 15 lutego bieżącego roku rozpoczęły się
elektroniczne zapisy szkół do konkursu (REGULAMIN KONKURSU, ZAPISY, GALERIA
Z LAT UBIEGŁYCH).

W 2016 roku impreza RUN TORUŃ będzie miała większy niż dotychczas wymiar społeczny.
Organizatorzy ponownie podjęli współpracę z Hospicjum Światło. Podczas imprezy odbędzie
się zbiórka publiczna na rzecz tej instytucji. Poza
tym przedstawiciele Hospicjum będą realizować
bezpłatne pomiary poziomu cukru i ciśnienia wśród
biegaczy w dniu biegu Dodatkowo od tego roku
podjęto współpracę z Fundacją DKMS (Bazą
Dawców Komórek Macierzystych Polska). Dzień
przed biegiem w biurze zawodów oraz w dniu
imprezy w miasteczku biegowym, będzie można
zapisać się do bazy potencjalnych dawców szpiku.

Na podstawie badań zrealizowanych przez organizatorów zaraz po zakończeniu czwartej
edycji RUN TORUŃ kilku biegaczy zasugerowało, aby na trasie na 10 km pojawili się tzw.
„zające”. Wobec tego organizatorzy od tego roku przeprowadzili nabór chętnych biegaczy do
pełnienia funkcji pacemakerów w pięciu strefach czasowych (od 40 do 60 min). Lista
chętnych osób była bardzo duża. Ostatecznie wybrano 10 biegaczy, których sylwetki za kilka
dni zostaną zaprezentowane na stronie internetowej imprezy. Dla każdego pacemakera
przewidziany jest bezpłatny pakiet startowy, specjalne podziękowania podczas ceremonii
dekoracji/zakończenia imprezy oraz pisemne rekomendacje.

Wszystkich biegaczy wraz z rodzinami serdecznie zapraszamy 30 kwietnia do grodu
Kopernika na rozpoczęcie na sportowo weekendu majowego podczas RUN TORUŃ –
Zwiedzaj ze Zdrowiem! 2016.

