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Pochodzenie i użytkowanie 
 
Słowo maraton pochodzi z greckiej legendy, która opowiada historię Fidypidesa, który w 490 
roku p.n.e. uciekł z równin maratonu do Aten, by rozgłaszać wieści o zwycięstwie Greków 
nad armią perską. Wyścig biegowy oparty na historii został po raz pierwszy wprowadzony na 
Igrzyskach Olimpijskich w 1896 roku. 
 
Przykłady 
 
Maraton odnosi się do wyścigu biegowego, który rozciąga się na 42 kilometry, czyli około 26 
mil. Maratony wymagają intensywnego treningu, czasami trwającego miesiące, a ukończenie 
maratonu jest dla większości ludzi znaczącym osiągnięciem. Maratony odbywają się na całym 
świecie, a maraton mężczyzn jest częścią Letnich Igrzysk Olimpijskich od 1896 roku ( maraton 
kobiet został dodany do Igrzysk Olimpijskich w 1984 roku). 
 
Większość maratonów odbywa się po utwardzonych trasach drogowych, które są 
stosunkowo proste i łatwe w nawigacji. Ostatnio coraz większą popularnością cieszą się 
ultramaratony . 
 
Maratony te są prowadzone na trudniejszych trasach, które łączą utwardzone nawierzchnie i 
drogi gruntowe, górskie szlaki lub inny nierówny teren. Trasy ultramaratonów obejmują 
również dłuższe dystanse niż tradycyjne maratony – niektóre trasy mogą mieć 160 
kilometrów lub więcej. 
 

 
 
Wielu entuzjastów maratonów zgadza się, że najbardziej wyczerpującym maratonem na 
świecie jest Maraton Barkley, organizowany co roku w lasach Tennessee w Stanach 
Zjednoczonych. Trasa Barkley Marathons obejmuje od 97 km ("zabawny bieg") do 160 km 
(pełna trasa) i wymaga od biegaczy pokonania około 16 500 metrów, prawie dwa razy więcej 
niż Mount Everest, w ciągu 60 godzin. Ponad tysiąc biegaczy próbowało startować w Barkley 
Marathons, a tylko 15 ukończyło, z czego dwóch więcej niż raz. 
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Czy zastanawiałeś się kiedyś, czym jest maraton i jak powstał? No cóż…maraton to impreza 
biegowa na dystansie 42,195 km. Większość maratonów odbywa się w formie wyścigu 
szosowego, choć są też takie, które mają charakter przełajowy lub po nierównych drogach. 
 
Powstanie maratonu zaczyna się około 490 roku p.n.e., kiedy Persowie najeżdżali Grecję. 
Najpopularniejsza legenda opowiada o greckim posłańcu: Fidypidesie, który miał za zadanie 
poinformować ludy Aten, że Grecy pokonali Persów w bitwie pod Maratonem. Fidypides, 
który uważał misję za ważną, wyruszył na piechotę i biegał bez przerwy. Po dotarciu do bram 
Aten wdarł się do zgromadzenia rządowego i ogłosił greckie zwycięstwo, gdzie upadł na 
ziemię, a następnie zmarł z wycieńczenia. 
 

Jak zatem wyliczany jest dystans maratonu?  
 
Odległość między dwoma miastami, tj. Grecją i Atenami, wynosi około 40,8 km na 
najdłuższej trasie południowej. Była to również trasa używana podczas pierwszych igrzysk 
olimpijskich w 1896 roku. Od tego czasu maraton jest częścią olimpiady i jest także imprezą 
wytrzymałościową na zakończenie igrzysk. Standardowy dystans dla maratonu wynosi 
obecnie 42,195 km, co wyjaśnia również, dlaczego półmaraton ma 21,1 km. 
 

Dlaczego więc biegamy w maratonach?  
 
Przebieganie maratonu jest trudne, szczególnie dla początkujących. Ale co przyciąga tłumy, 
jak wydaje się to być wściekłością w dzisiejszych czasach, chociaż nie jest to dla wszystkich. 
Powody, dla których wybrali bieganie w maratonach różnią się w zależności od osoby i moim 
zdaniem jest to kilka: 
 

• Test własnej wytrzymałości; 

• Podnosić świadomość i wspierać przyczyny; 

• Zdrowy styl życia i bieganie w formie tak długo, że nadal możemy biegać; 

• To nie jest wyścig z nikim, ale twój własny wyścig z własnym zegarem; 

• Uwolnij się i puść stres; 
 
Przyjaźnie i koleżeństwo są ze sobą powiązane. Wsparcie i zachęta podczas biegów; 
Niesamowita zabawa i dynamika imprezy oraz uczestnicy tryskający energią podczas biegu. 
Byłem tam, zrobiłem to; 
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Koszulka startowa, koszulka finiszera, medale, worki z upominkami itp. Jednak zanim 
ktokolwiek spróbuje wyruszyć w maratońską podróż, powinien właściwie zacząć powoli z 
cierpliwością, a trening jest koniecznością w przygotowaniu tej długiej i żmudnej, ale 
niezwykle satysfakcjonującej podróży. A zobaczysz uśmiechy i radości, gdy przekroczysz linię 
mety, wiedząc, że twoja ciężka praca się opłaciła! 
 

Czego się spodziewać po pierwszym maratonie 
 
Maraton biegania po całym świecie jest rekordowo wysoki i wydaje się, że wszyscy zapisują 
się lub myślą o zapisaniu się na ten kultowy dystans, gdziekolwiek się nie skręcisz. Oznacza 
to, że więcej osób niż kiedykolwiek chce dowiedzieć się, jak naprawdę wygląda maraton. Tak 
więc ten jest dla wszystkich, którzy po raz pierwszy lub początkujący maratończycy. 
 
Termin „maraton” pochodzi ze starożytnej Grecji 500 pne, a dokładniej z historii herolda 
imieniem Pheidippides, który uciekł z bitwy pod Maratonem do Aten, by przekazać wieści o 
zwycięstwie nad perskimi najeźdźcami. Ta opowieść zainspirowała założycieli współczesnych 
igrzysk olimpijskich do wymyślenia wyścigu biegowego na odległość podróży Fidypidesa: 
maratonu. Więc w pewnym sensie możesz go winić za to, na co się zgodziłeś. 
 
42 kilometry. 26,2 mil. To długa droga. Aby pomóc Ci uzyskać prawdziwy wgląd i jasność w 
kwestii tego, czego możesz się spodziewać po tej całej „podróży maratońskiej”, o której 
wszyscy mówią, oto 8 prawdziwych wskazówek dla biegaczy, które przygotują Cię do 
pierwszego maratonu. 
 
Wskazówka 1: przejmuje kontrolę nad twoim życiem 
 
 
Maratony są krótkie w porównaniu z ilością czasu, jaką poświęcisz na przygotowanie się do 
nich. Od zasilenia w odpowiednią żywność na trening, przez sam trening, po uczucie 
zmęczenia po wspomnianym treningu, po konieczność odpowiedzi „Więc jesteś gotowy na 
maraton?” w kółko, do treningu, do znalezienia odpowiedniego sprzętu do tego wszystkiego, 
ach tak, treningu; odliczanie do dnia wyścigu jest takie jak żadne inne. Spodziewaj się, że 
zajmie to wiele godzin wolnych od pracy i wiele rozmów. Małżonkowie, przyjaciele i krewni 
powinni być ostrzeżeni z dużym wyprzedzeniem, że przez kilka miesięcy nie będą się z tobą 
widywać. Aha, a czy wspominaliśmy, że jest też sporo treningu? 
 
Wskazówka 2: żadne przygotowanie nigdy nie wystarczy 
 
Trening to coś więcej niż bieganie. Chodzi o znalezienie odpowiedniej mieszanki jedzenia, 
wody, sprzętu, formy do biegania, a nawet mając plan i przewodnik do naśladowania , nadal 
musisz to wszystko wymyślić i przetestować w praktyce. Znajdziesz się w wyszukiwaniu 
dziwnych terminów, takich jak „jaki rodzaj smaru jest najlepszy na otarcia” lub „jak duży 
powinien być mój krok przy średniej długości 4:40 km” lub „jaki chód jest najlepszy na długie 
dystanse”. Zasadniczo, gdy zapiszesz się na maraton, zostaniesz biegaczem, a to oznacza 
zupełnie nowy słownik zabawnych terminów do nauki. 
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Jednym z takich terminów, które usłyszysz (prawdopodobnie) po raz pierwszy w życiu 
podczas treningu do maratonu, jest „zwężenie”, co oznacza zmniejszenie ilości treningu, 
który wykonujesz, im bliżej dnia wyścigu, i termin, który nie mogę się doczekać, ponieważ 
oznacza to mniej szkoleń. Badania pokazują, że aby uzyskać najlepsze wyniki na zawodach, 
należy wykonać najdłuższy bieg przed maratonem około 3-4 tygodni przed biegiem.  
 
Po tym, zwężanie się w dół pod względem dystansu może wydawać się sprzeczne z intuicją, 
ale pozostawia ci nogi, abyś mógł uderzyć w ziemię biegnąc, gdy liczy się sam maraton, i 
przejść przez całą drogę do końca. 
 
Ostatnie słowo na temat przygotowań to upewnienie się, że robisz to przy każdej pogodzie, a 
nie tylko przy pięknej pogodzie. Możesz mieć nadzieję i modlić się, ale tego dnia pogoda 
będzie taka, jaka będzie, a wycofanie się z maratonu z powodu niewielkiego (lub dużego) 
deszczu po prostu nie wchodzi w grę. 
 
Lepiej poćwiczyć przy złej pogodzie, przecież to też część całego „doświadczenia” maratonu. 
Z ciekawości naukowcy odkryli, że idealna temperatura biegu na maraton dla amatorów, aby 
uzyskać najlepsze wyniki, wynosi zaledwie 6,5 stopnia Celsjusza (43,5 Fahrenheita), a 
chłodniejsza pogoda pomaga zachować chłód podczas biegu. 
 
 
 


