
Pikes Peak Marathon (Photo credit: Wikipedia)

Najlepsze  góry  to  macie  w  Europie  -  mówią  nam  amerykańscy  biegacze  spotkani  na  znajomych 

górskich ścieżkach. Tymczasem trzeci z głównych biegów z cyklu SKY rozgrywany jest w USA. 

19 sierpnia rusza kolejna edycja jednego z najbardziej  znanych biegów górskich w USA - 

Pikes Peak Marathon. 

Jako  trzeci  najstarszy  maraton  w  tym  kraju  charakteryzuje  się  wyjątkowo  przyjemną 

technicznie  trasą  ;-)  Do  połowy  biegniemy  względnie  pod  górę,  wspinamy się  na  szczyt  (4302m 

n.p.m.), by potem tą trasą zbiec. Zarówno wzrost, jak i spad wynosi równo 2382m! 

Dla uzmysłowienia trudu, dla zawodników z czołówki Polski odpowiada niecałym 4 godzinom. 

Przynajmniej tak zakładam :). 

Rekord trasy  to  3h16 min (tegoroczny zwycięzca,  Kilian Jornet  uzyskał  czas  3h40min). 

Najlepszą kobietą w tym roku była wschodząca gwiazda Skyrunning Emelie Forsberg ze Szwecji. 

Wygrała z czasem 4h28min. Dla ciekawostki warto wspomnieć o bardzo polsko brzmiącym imieniu i 

nazwisku osoby, która wygrała w kategorii kobiet w zeszłym roku -  Joanna Masloski. Czy ktoś coś 

widział, czy ktoś coś wie? ;)

Przechodząc do rzeczy, parę najważniejszych informacji technicznych:

• 8 stacji odżywczo-kontrolnych,

• limit czasu - 10 godzin (a więc może się okazać, że będzie sporo wyprzedzania),

• maksymalna ilość zawodników - 800,

• tzw. "qualification window" wynosi obecnie 3 lata ...

• ostatnie zdjęcie mówi całą prawdę o załamaniu pogody podczas tego biegu.

Sprawy, o których nawet najzagorzalsi biegacze nie wiedzą:

• zapewne znacie historię pierwszej kobiety, która przebiegła maraton w USA - Roberta Gibb? 

Mimo kilku prób zdjęcia jej z trasy bostońskiego maratonu, szczęśliwie dobiegła do końca. 

Otóż moi drodzy biegacze - pierwszą kobietą, która oficjalnie ukończyła dystans maratonu w 

USA była 29-letnia Arlene Pieper. To ona w roku 1959 ukończyła Pikes Peak Marathon!

• Największą ilość startów w Pikes Peak Marathon zakończonych "sukcesem" zaliczyła Annabel 

Marsh - ma ich na koncie 20 (ostatni raz ukończyła ten bieg w wieku 73 lat!

Pikes Peak Marathon to trzeci najważniejszy bieg z cyklu SKY. Wybierając się jednak na niego, należy 

zrozumieć, że jest to zupełnie inne wydarzenie niż w Europie. Atmosfera, choć równie niezwykła, jest 

bardziej piknikowa. O ile elita biegaczy walczy o "wysokie" nagrody, to pozostała reszta uczestników 

chce ten maraton przejść. Z drugiej strony, otrzymujemy możliwość poznania zupełnie innej kultury 

biegania - wszystko o czym normalny biegacz wie, jest tut wypisane tłustym drukiem. Wszystko jest 

określone i ustalone. To pewnie z obawy o jakiekolwiek "pomysły" amerykańskich biegaczy :)



Czego nie wolno, a o czym w Europie nie muszą nam mówić:

• słuchawki i muzyka na trasie jest zabroniona,

• śmieci niesiesz ze sobą,

• robiąc zdjęcie, usuwasz się z drogi,

• nie można biec w parach, mieć ze sobą psa, konia, czy innego zwierzęcego przyjaciela,

• wolniejsi biegacze usuwają się zawsze i wszędzie,

• wbiegnięcie na szczyt (połowa biegu) nie oznacza jego ukończenia.
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Skyrunning Pikes Peak Marathon, pikespeaksports.us

Jesteś zainteresowany biegiem? Sprawdź jeszcze poniższe strony:

http://www.pikespeakmarathon.org/index.htm

http://skyrunning.com/images/stories/schede-sws-2013/pikes-peak-marathon.pdf
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