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Czym jest maraton? 
 
Jeśli lubisz biegać, być może wpadłeś na pomysł poprowadzenia maratonu. Jeśli nie jesteś 
biegaczem, możesz pomyśleć, że maraton po prostu biegnie przez pewien dystans, dopóki 
nie przekroczysz linii mety. Czym więc tak naprawdę jest maraton? 
 
Maraton to po prostu wyścig długodystansowy o długości 26,22 mil lub 42,195 km. Maraton 
odbywa się głównie na drodze lub serii dróg, które są wyznaczone z wyprzedzeniem. 
Maratony dzielą się na dwie odrębne kategorie: wyścigi kwalifikacyjne do maratonów i 
wyścigi maratonów plain vanilla. 
 

Historia maratonu 
 
Pierwszy pomysł na maraton pochodzi ze starożytnej Grecji, z której pochodzi większość 
współczesnych pomysłów. Latem 490 pne grecki posłaniec imieniem Filipides musiał uciekać 
z bitwy pod Maratonem do Aten, aby ogłosić swoje zwycięstwo. 
 
Nie przestał biec, dopóki nie dotarł do Aten i wykrzyknął swoje wieści. Następnie padł 
martwy na miejscu. Wyciągnięta lekcja, nie rób tego. 
 

 
 
Może to lub nie może być faktami, ale stanowi świetną historię historyczną. W nieco bardziej 
współczesnych czasach, w 1896 roku, niejaki Michel Breal opowiedział tę zabawną 
historyczną historię. Chciał tego typu imprezy na pierwszych oficjalnych Igrzyskach 
Olimpijskich, które również odbyły się w Atenach. 
 
Pierwszym zwycięzcą pierwszego maratonu olimpijskiego był mężczyzna o imieniu Spyridon 
Louis z czasem 2 godzin 58 minut i 50 sekund. 
 
 
 



37PZUMARATONWARSZAWSKI_5  

  
 
 
 

Jak długo trwa maraton? 
 
Długość maratonu zmieniała się w czasie i nie zawsze była wyznaczonym dystansem. 
Pierwsze trzy maratony na Igrzyskach Olimpijskich trwały 40 km (24,85 mil) i 40,26 km (24,85 
mil). Była to odległość z Maratonu do Aten, gdzie podobno biegły Filipidy. 
 
Od 1906 do 1924 dystans maratonu zmieniał się praktycznie podczas każdej igrzysk 
olimpijskich. 
 
Co to jest półmaraton? Więc co to jest półmaraton ? Tak, dokładnie, to pół maratonu. 
Trzymałem to dość proste z definicją z tym. Półmaraton ma 21,1 km lub 13,1 mil. Te stały się 
bardziej popularne w ciągu ostatnich 20 lat. Trzeba jeszcze do nich trenować, ale nie tak 
intensywnie, jak do pełnego maratonu. 
 
Dlaczego maraton to 26,22 mil? W 1924 zdecydowano, że odległość zostanie ustalona na 
42,195 kilometra lub 26,22 mili . Ten dystans został wybrany przez Międzynarodową 
Amatorską Federację Lekkoatletyczną. Postanowili jechać z długością maratonu, który odbył 
się na igrzyskach olimpijskich w 1908 roku. 
 
To dlatego, że w 1908 roku w Londynie odbyły się igrzyska olimpijskie. Królowa Aleksandra 
chciała, aby wyścig był nieco dłuższy, aby rodzina królewska mogła oglądać z okien zamku 
Windsor. Tak więc wyścig rozpoczynający się na zamku i kończący na stadionie olimpijskim 
wynosił 26,22 mil. Zdarzyło się, że się przykleiło. 
 

Dlaczego miałbyś biec w maratonie? 
 
Po przeczytaniu, jak długie i dalekie są maratony, możesz zapytać, dlaczego ludzie w ogóle 
chcą przebiec maraton. Istnieje kilka uniwersalnych powodów, dla których ludzie biegają w 
maratonach. 
 
Maratony to sportowe wyzwanie. Jeśli ktoś jest regularnym biegaczem, pomyślał o lub 
ukończył jakiś maraton. I tak robisz to wszystko biegając, więc dlaczego nie spróbować 
swoich sił w maratonie? Przepychanie się to mentalność sportowca. 
 
Maratony zbierają pieniądze na szczytny cel. W dzisiejszych czasach istnieje nieskończona 
liczba powodów, które wymagają zebrania pieniędzy. Maratony są na to świetnym 
sposobem. Oczywiście tego rodzaju maratony są bardziej dla przeciętnej osoby, ponieważ 
najprawdopodobniej możesz je chodzić. Niektórzy z nich podają nawet na koniec alkohol. Dla 
niektórych wystarczająca motywacja. 
 
Od organizacji charytatywnych po badania nad rakiem, bieganie (lub spacerowanie) w 
maratonie w celu podniesienia świadomości lub zdobycia pieniędzy na szczytny cel jest 
warte kilku godzin swojego czasu. 
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Maratony pomagają w uzyskaniu formy. Jeśli zaczynasz rutynę treningową i chcesz się jej 
trzymać, trening na coś jest dobrym sposobem na wprowadzenie się na właściwe tory. 
Świadomość, że będziesz musiał stanąć przed ludźmi, którzy zobaczą, jak ciężko oddychasz, 
może być świetnym motywatorem. 
 
Wzmocnisz nie tylko swoje ciało, ale także serce i umysł. Możesz zmniejszyć stres i niepokój i 
stać się ogólnie szczęśliwszym. Sam trening naprawdę pomoże Ci fizycznie i psychicznie. 
Determinacja i wytrzymałość, które zyskasz podczas treningu, pomogą Ci również w innych 
aspektach Twojego życia. 
 

 
 
Ukończone maratony znajdują się na listach życzeń ludzi 
 
Co zaskakujące, wiele osób chce biec lub po prostu ukończyć maraton. To ogromny wyczyn i 
osiągnięcie, które zajmuje wysokie miejsce na wielu listach życzeń. 
 
Głównym powodem, dla którego przebiegłem maraton, było to, że znajdował się on na mojej 
liście życzeń. Co roku coraz więcej nowych biegaczy zapisuje się, trenuje i biega w 
maratonach.  
 
Najszybsi maratończycy 
Ok, więc kim są jedni z najszybszych ludzi, którzy biegają w maratonie? Spójrzmy. 
 

Najszybszy w historii 
 
Najszybszy czas maratonu w historii osiągnął człowiek o imieniu Eliud Kipchoge z Kenii, który 
w 2018 roku przebiegł Maraton Berliński z czasem 2 godzin, 1 minuty i 39 sekund. 
 
Technicznie pobił swój własny rekord i był pierwszą osobą, która ukończyła maraton w czasie 
poniżej 2 godzin, mając czas 1 godziny 59 minut i 40 sekund. Ponieważ ten maraton był dość 
mocno zaplanowany i zaprojektowany, istnieją kontrowersje wokół tego biegu i nie został on 
zaliczony jako oficjalny bieg maratonu. 
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Najszybsza kobieta. Najszybszą kobietą w maratonie jest teraz Brigid Kosgei z Kenii, z czasem 
2 godziny 14 minut i 4 sekundy. Pokonała poprzednią najszybszą maratonkę, Brytyjkę Paulę 
Radcliffe, która przez 16 lat utrzymywała rekord w czasie 2 godzin 15 minut i 25 sekund. 
Kosgei zapisała się jako najszybsza maratończyk w Chicago Marathon w 2019 roku. 
 
Czym jest rekord świata w maratonie? 
 
Niestety, czas Eliuda w maratonie poniżej 2 godzin się nie liczy , ale jego drugi czas się liczy. 
Podczas Eliud, najszybszego maratonu, używał wielu zespołów stymulatorów , które nie są 
dopuszczone do oficjalnych prób bicia rekordu świata. Czas Eliuda Kipchoge'a w 2018 roku 
wynoszący 2 godziny 1 minutę i 39 sekund jest teraz rekordem do pobicia. Poprzedni rekord 
został ustanowiony przez innego kenijskiego biegacza Dennisa Kipruto Kimetto z 
oszałamiającą 1 minutą i 18 sekundami. 


