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Her geçen yıl katılımın arttığı Vodafone İstanbul Maratonu, bugün 36.
kez koşulacak. Saat 09.00’da Altunizade Köprüsü’nden startı
verilecek yarış, Sultanahmet’te sona erecek. 118 ülkeden 25 bin
sporcu katılacak. Dereceye girenlere para ödülleri dağıtılacak. 100
bini aşkın İstanbullu da Boğaz’dan yürüyerek geçmenin heyecanını
yaşayacak.
Türkiye’nin uluslararası arenadaki en önemli spor etkinliği olan
Vodafone İstanbul Maratonu, bugün 36. kez koşulacak. 118 ülkeden
25 bini aşkın sporcu bir kıtadan diğerine geçecek. Dünyada kıtalar
arası koşulan tek yarışın startı, saat 09.00’da Anadolu Yakası’nda
bulunan Altunizade Köprüsü’nün hemen önünden verilecek.
Sultanahmet At Meydanı’nda, Mısır Dikilitaşı’nın önünde sona erecek.
Tören de bu noktada düzenlenecek.

    İletişim devi Vodafone sponsorluğundaki
organizasyonun bu yılki sloganı ‘#birsebebivar’.
Farklı ülkelerden gelen yarışçılar, beraberlerinde
getirdikleri fidanları oluşturulacak hatıra
ormanına dikecek. 42 kilometrelik maratonun
yanında, 15 ve 10 kilometrelik yarışlar da
yapılacak. 8 kilometrelik halk yürüyüşüne ise 100 binin üzerinde
İstanbullunun katılması bekleniyor.

    Yarışın gerçekleştiği güzergâhlarda araç trafiği kapatılacak.
Sporcular için zaman sınırı 5 buçuk saat olacak. Bu süre sonunda
parkur trafiğe kademeli olarak açılacak. Bitiremeyen yarışçılar,
kaldırımdan koşacak. Araçlar, Boğaziçi Köprüsü’nü, 13.00’ten itibaren
kullanmaya başlayacak. 18 yaşını doldurmuş her koşucuya hatıra
madalyası verilecek. Göğüs numarası bulunan herkes, bu sabah
belediye otobüsleri, metrobüsler, deniz otobüsleri ve hızlı
tramvaylardan ücretsiz yararlanacak. 42 kilometrelik maratonda finişi
ilk gören kadın ve erkek atletleri 50’şer bin dolarlık para ödülü
bekliyor. İkinciler 25, üçüncüler ise 15’er bin dolar alacak. İlk sıradaki
Türk sporcu ise 20 bin dolarla ödüllendirilecek. Vodafone Türkiye İcra
Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Buruk, dev organizasyona
desteklerinin süreceğini söyledi. Maratonu daha da büyütmeyi
hedeflediklerini belirten Buruk, “Maratonun sloganı ‘#birsebebivar’.
Bağış toplama ihtiyacı duyan vakıflara destek olunmasını çok
önemsiyoruz. Bağış karşılığı katılımın ve toplanan bağış miktarının
her sene artmasını memnuniyetle izliyor ve bu artışın daimi olması
için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz.” dedi.
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