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Warszawa, 21 marca 2018 r. 

 

Bieg OSHEE 10 km po prawobrzeżnej Warszawie 

 

Już 22 kwietnia 2018 r. odbędzie się kolejna edycja ORLEN Warsaw Marathon, 

najważniejszej imprezy biegowej w kraju. Oprócz rywalizacji na maratońskim dystansie, 

zawodnicy będą walczyć o jak najlepsze wyniki w biegu OSHEE 10 km. Trasa biegu w całości 

prowadzi po prawej stronie Wisły – przez malowniczą Saską Kępę oraz Gocław. Uczestników 

biegu obowiązuje limit czasu wynoszący 01h:40min:00s. 

Podobnie jak w ubiegłym roku, wszyscy zawodnicy ORLEN Warsaw Marathon, staną razem na 

linii startu usytuowanej na Wybrzeżu Szczecińskim. O godzinie 9:00, po wystrzale startera, 

maratończycy skierują się na północ Warszawy i wbiegną na Most Świętokrzyski, natomiast 

uczestnicy biegu OSHEE 10 km pobiegną w przeciwnym kierunku – Wałem Miedzeszyńskim na 

południe miasta. Dzięki szerokim ulicom na początkowych kilometrach rywalizacji, trasa biegu 

OSHEE 10 km zapewni biegaczom odpowiedni komfort, a jej niewielkie nachylenie pomoże w 

utrzymaniu szybkiego tempa. Uczestników biegu obowiązuje limit czasowy wynoszący 

01h:40min:00s od strzału startera, a na linii startu zawodnicy powinni ustawić się w wybranej 

przez siebie podczas rejestracji strefie czasowej. 

Z Wału Miedzeszyńskiego zawodnicy biegu OSHEE 10 km skręcą w lewo, w ul. gen. Augusta 

Emila Fieldorfa „Nila”, a następnie w ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego, gdzie w 

okolicach 5 km trasy na biegaczy czekać będzie punkt nawodnieniowy. Dalej trasa będzie 

prowadzić przez urokliwą Saską Kępę: ulicę Egipską, Saską – gdzie na biegaczy czeka niewielki 

podbieg – oraz Zwycięzców, aby ponownie Wałem Miedzeszyńskim i al. Jerzego Waszyngtona 

skierować biegaczy na metę. Podobnie jak w ubiegłym roku, wszyscy biegacze ORLEN Warsaw 

Marathon, zarówno maratończycy, jak i uczestnicy biegu OSHEE 10 km, będą finiszować w tym 

samym miejscu – na błoniach stadionu PGE Narodowy. 

Dzięki wprowadzeniu niewielkich lecz pozytywnych zmian w stosunku do ubiegłorocznej trasy, 

polegających m.in. zmniejszeniu liczby zakrętów, liczymy na jeszcze lepsze wyniki i większą 

satysfakcję uczestników biegu. W tym roku spodziewamy się wyników faworytów biegu OSHEE 



 
 
 

www.orlenmarathon.pl 

10 km poniżej 29 minut wśród mężczyzn i w okolicach 33 minut wśród kobiet – stwierdził 

Jarosław Żórawski, Rzecznik Prasowy ORLEN Warsaw Marathon. 

Premiera koszulek 

Wszyscy zawodnicy, którzy wykupili pakiet startowy Standard w biegu OSHEE 10 km, będą 

mieli okazję wystartować w białej koszulce technicznej firmy ASICS, której wzór nawiązuje do 

symboli Warszawy oraz obchodzonego w tym roku 100-lecia odzyskania niepodległości przez 

Polskę. 

Dzięki PKN ORLEN oraz ASICS, partnerowi głównemu wydarzenia, zawodnicy znajdą w swoich 

pakietach startowych koszulki wykonane w technologii Motion Dry, która doskonale 

odprowadza wilgoć. Koszulki wykonane zostały z bardzo lekkiego i elastycznego materiału, 

który świetnie dopasowuje się do ciała, a delikatne szwy zminimalizują ryzyko obtarć. Luźny 

męski krój z łatwością dostosuje się do każdej sylwetki, natomiast damska koszulka będzie 

specjalnie taliowana.  

Tegoroczny wzór koszulki biegu OSHEE 10 km zaprezentowała Joanna Jabłczyńska, 

Ambasadorka Ruchu ASICS, biorąca udział w kampanii „I MOVE ME”. Aktorka w przeszłości 

startowała m.in. w maratonie w Nowym Jorku, a obecnie trenuje do biegu OSHEE 10 km. 
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Specyfikacja techniczna koszulek: 

- technologia Motion Dry 
- 100% polyester Level 4  
- Microkappa 
- gramatura: 130 g/m2 
- kolor: biały 

Medal biegu OSHEE 10 km  

Wszyscy uczestnicy biegu OSHEE 10 km, którzy przekroczą linię mety ORLEN Warsaw 

Marathon, otrzymają pamiątkowy medal. Podobnie jak koszulka, jego wzór nawiązuje do 

obchodzonego w tym roku 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.  

 

*** 

ORLEN Warsaw Marathon to najważniejsze w Polsce wydarzenie biegowe, organizowane w Warszawie 

od 2013 roku. W pięciu edycjach imprezy, ponad 160 tys. biegaczy miało okazję sprawdzić swoje 

możliwości na dwóch dystansach – maratońskim oraz w biegu OSHEE 10 km. W ramach OWM, pod 

patronatem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, odbywają się również Mistrzostwa Polski w Maratonie 

Mężczyzn. 

 

Kontakt dla mediów: 

Agencja MSLGROUP 

Olga Kołakowska 
tel: +48 608 390 569 
e-mail: media@orlenmarathon.pl  
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