
Barcelona Maraton i nie tylko. Relacja Roberta Koraba 

16 marca 2014 r.  wraz z grupką przyjaciół miałem wielką przyjemność  pobiec w jednym z największych europejskich 

maratonów – Zurich Maraton Barcelona. Do stolicy Katalonii przylecieliśmy w środę, na kilka dni przed biegiem. Przy 

planowaniu wyjazdu zarezerwowaliśmy dwa dni na zwiedzanie tej niesamowitej metropolii. Jak się później okazało 

czasu na odkrywanie uroków  Barcelony spokojnie mogło by być przynajmniej dwa razy więcej.  

 

Foto. Park Gaudiego 

Po dwóch dniach intensywnej eksploracji miasta w sobotę zarejestrowaliśmy się w biurze zawodów i odebraliśmy 

pakiety startowe. Przy okazji zwiedziliśmy olbrzymie targi sportowe, na których dominującą dyscypliną było 

oczywiście bieganie. Można było oglądać , testować i oczywiście kupić wiele nowości wszystkich wiodących 

producentów  sprzętu biegowego i całej gamy produktów dedykowanych biegaczom. 

 

Foto. Biuro zawodów a w tle mapa i trasa maratonu. 

 



W niedzielę punktualnie o godzinie 8:30 wraz z ponad dwunastotysięczną  rzeszą innych biegaczy  rozpocząłem swój 

kolejny maraton.  

 

Foto. Nasza ekipa przed startem 

Trasa biegu wiodła poprzez najpiękniejsze i najbardziej atrakcyjne  zakątki  miasta. Organizatorzy ewidentnie chcieli 

pokazać maratończykom jak najwięcej pięknych miejsc. Dzięki temu niemal co chwilę można było oglądać ciekawą 

architekturę, urocze skwery oraz  place.  Ponieważ Maraton barceloński nie był moim celem sportowym, a częścią 

okresu przygotowawczego,  mogłem przez cały czas podziwiać piękną trasę . Mogłem też skupiać  się na atrakcjach 

przygotowanych przez organizatorów na przebiegu trasy. Doliczyłem  się kilkudziesięciu orkiestr, zespołów 

muzycznych oraz  grup tanecznych  które zagrzewały zawodników do walki z niełatwym przecież dystansem 

Maratonu. 

 

Foto. Jeden z wielu zespołów muzycznych jakie znajdowały się na trasie. 

Brawa dla organizatorów za oprawę. Było kolorowo, wesoło i rytmicznie. Dzięki temu sam bieg minął bardzo szybko i 

przyjemnie.  Przez cały bieg towarzyszyła Nam piękna wiosenna , słoneczna pogoda.  Pomimo że była to dopiero 



połowa marca temperatura osiągnęła w okolicach południa ,grubo ponad 20 stopni. Można było więc delektować się 

przy okazji ciepłem tak spragnionego przez zimowy okres  słońca. 

 

Foto. Na trasie biegu. 

Na mecie zameldowałem się w czasie 3:39 minut w świetnym samopoczuciu i w rewelacyjnym nastroju. To był 

piękny i niesamowity maraton który ze względu na świetną organizację, piękną trasę  oraz niepowtarzalną  

atmosferę ,wszystkim gorąco polecam. 

 

 

Foto. Meta 

Dzięki całej ekipie za wspaniałe towarzystwo. 

Robert 

 

 


