Warszawa, 12.09.2018 r.

Biegacze znów zdobędą magiczną Frygię – 5. Maraton Frygijski
wystartuje już 15 września!
700 biegaczy spróbuje swoich sił na trasach prowadzących przez legendarną anatolijską
krainę. Wyruszą szlakami wzdłuż cennych zabytków i niezwykłej przyrody. Impreza,
która 15 września odbędzie się już po raz piąty, swoim unikalnym charakterem przyciąga
do Turcji uczestników z różnych krajów.
Magiczna Frygia i jej dziedzictwo
Frygia to starożytna kraina położona w zachodniej części Azji Mniejszej, która od XIV wieku
należy do terytorium Turcji. Dziś kojarzona jest głównie ze swoim władcą – królem Midasem,
który – choć jest postacią historyczną – przez wieki został zapamiętany głównie jako bohater
mitu o człowieku, który zamieniał w złoto wszystko, czego dotknął. Frygia słynęła też z
rolnictwa i hodowli oraz kopalni marmuru, której rozkwit przypada na VIII wiek p.n.e. Jednak
anatolijska kraina to nie tylko legendarny władca, przysłowiowy węzeł gordyjski (pochodzący
od Gordionu – stolicy Frygi), czy charakterystyczna czapka frygijska, ale też wielkie sportowe
widowisko, jakim jest Maraton Frygijski!
Bieg wśród niezwykłych krajobrazów
To już piąta edycja imprezy. W 2017 roku w Maratonie Frygijskim wzięło udział 307 biegaczy. W
tym roku pobiegnie ich znacznie więcej, bo ok. 700 uczestników, z czego aż 28 to obcokrajowcy.
Na wszystkich biegaczy biorących udział w tym wydarzeniu sportowym, czekają wspaniałe
trasy, obfitujące w malownicze krajobrazy frygijskich dolin, starożytne drogi króla Midasa,
grobowce skalne oraz wszystkie bezcenne dzieła zachowane do dziś z czasów frygijskich.

Trzy trasy – trzy poziomy trudności
Dla uczestników przewidziano trzy trasy, które różnią się między sobą długościami. Dzięki temu
w wyścigu mogą wziąć udział zawodnicy o zróżnicowanym stopniu przygotowania sportowego.
Najkrótsza trasa, licząca 9 km, rozpoczyna się w mieście Ihsaniye, w rejonie Afyonkarahisar i
wiedzie przez tajemnicze frygijskie szlaki. Wyścig na tej trasie kończy się we wsi Üçlerkayası.
Trasa 23-kilometrowa również rozpoczyna się w mieście Ihsaniye, w rejonie Afyonkarahisar i
prowadzi pośród tajemniczych frygijskich szlaków. Uczestnicy, po przerwie przy historycznych
zbiornikach wodnych w miejscowości Üçlerkayası, udają się trasą biegnącą obok monumentów
skalnych, takich jak Aslantaş (czyli Lwia Skała) czy Memecan i obok południowego brzegu
jeziora Emre. Bieg na tym dystansie kończy się we wsi Bayramaliler.
Najdłuższy dystans liczy 54 km, przez co jest kwalifikowany jako ultramaraton. Trasa, podobnie
jak ta 23-kilometrowa, rozpoczyna się w mieście Ihsaniye i prowadzi aż do wsi Bayramaliler.
Następnie zawodnicy kontynuują wyścig pośród wyjątkowych zabytków frygijskich, jakim jest
monument Yılantaş, czyli Wężowa Skała. 54-kilometrowy odcinek kończy się w pobliżu zamku
Avdalaz, we wsi Ayazini w gminie Gazlıgöl.
Maraton Frygijski to nie tylko niezwykłe wyzwanie sportowe, ale też okazja, aby zwiedzić
przepiękne zakątki Turcji w oryginalny sposób i lepiej poznać jej historię oraz mity.
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