Termin i miejsce
Termin:
niedziela, Maj 1, 2022 - 11:00 do 14:00
Miejscowość:
Grudziądz
Numer budynku:
14
Kod pocztowy:
86-300
Przedrostek adresu:
ul
Nazwa ulicy/alei/placu:
Piłsudskiego
Powiat i gmina:
Grudziądz
Kategoria wydarzenia:
Biegi i marsze
Opis wydarzenia:
1 maja znowu pobiegniemy wspólnie z Grudziądza do Rulewa, by zmierzyć się ze sobą i dotknąć
legendy Bronka Malinowskiego w biegu na dystansie półmaratonu! Wracamy po dwóch latach
przerwy, w nowej rzeczywistości, w której zmieniło się wiele, ale zostało to co nas połączyło - miłość
do biegania i podziw dla Bronisława Malinowskiego, sportowej ikony Grudziądza. VIII Półmaraton
Grudziądz - Rulewo Śladami Bronka Malinowskiego to wydarzenie mające na celu upamiętnić wybitną
postać grudziądzkiego olimpijczyka Bronisława Malinowskiego. Od tragicznej śmierci olimpijczyka
minęło czterdzieści lat. Most, na którym zginął, stadion, na którym trenował, szkoła na osiedlu na
którym mieszkał, ulica w centrum w Grudziądza zyskały jego imię. Powstał pomnik jego pamięci. Rada
Miejska uznała go honorowym obywatelem miasta. Co roku rozgrywane są biegi uliczne jego imienia,
działający w mieście klub biegowy Akademia Biegania za cel obrał sobie kultywowanie pamięci
sportowca. Miejskie Muzeum szczyci się wystawą dokumentującą życie i karierę Bronisława
Malinowskiego, a w szczególności złotym medalem olimpijskim przekazanym przez jego ojca.
Mieszkańcy nigdy nie zapomną, jak wspaniałych sportowych emocji nam dostarczał, jaką dumą nas
napawał pokonując rywali, bijąc kolejne, często nie pobite do dziś, rekordy. W Grudziądzu nie mówi
się: Bronisław Malinowski, mistrz olimpijski. U nas ciągle mówi się: Bronek. Nasz Bronek. Zapraszamy
Was do wzięcia udziału w półmaratonie pamięci Bronka. Ze stadionu jego macierzystego klubu, przez
most na którym dramatycznie u szczytu kariery sportowej skończyło się jego życie, do Rulewa w
tucholskich lasach gdzie dorastał i gdzie stawiał pierwsze kroki jako biegacz. Zmierzcie się dla Bronka
– i dla siebie – z połową królewskiego dystansu, symbolem przerwanego w połowie życia wielkiego
sportowca. Termin: 1 maja 2022 r. start godz. 11.00, zakończenie godz. 14.00 Miejsce: Start Stadion
Centralny Olimpia Grudziądz, meta – Hanza Pałac Hotel **** Rulewo Długość trasy: 21,0975 m. Trasa
Biegu: start – Stadion Olimpia Grudziądz – Most im. Bronisława Malinowskiego - Grupa – Piła Młyn Buśnia - Rulewo, meta: Hanza Pałac Hotel **** w Rulewie. Zapisy Regulamin

Miejsce zakupu biletów:
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/form/?zawody=6733
Bilety:
Impreza biletowana
Cena biletu:
do 31 marca - 80 zł, od 1 kwietnia - 90 zł
Organizator wydarzenia:
Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu
Zasięg wydarzenia:
impreza o charakterze lokalnym i regionalnym
Strona internetowa wydarzenia:
https://www.facebook.com/PolmaratonGrudziadzRulewo [1]
adres strony:
https://inauguracja.kujawsko-pomorskie.travel/pl/wydarzenia/viii-polmaraton-grudziadz-rulewo-sladami-bronka-malino
wskiego
Odnośniki
[1] https://www.facebook.com/PolmaratonGrudziadzRulewo

