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Jediný štafetový beh naprieč celým 
Slovenskom s cieľom v areáli x-bionic® 
sphere pri Bratislave 
 
Najdlhší štafetový beh The Run Slovakia z východu na západ Slovenska so štartom v Košiciach cez 
Bratislavu s cieľom v multifunkčnom areáli x-bionic® sphere pri Bratislave sa blíži. Od 2. do 4. júna 
môže každý milovník aktívneho životného štýlu zažiť to pravé dobrodružstvo a prebehnúť so svojim 
tímom Slovensko.  
 
„Aktuálny ročník The Run Slovakia odštartuje v Košiciach pri hlavnej bráne za výraznej podpory mesta Košice. 
Na oddych v medzizastávke je pre bežcov pripravený športový areál v obci Teplička nad Váhom a verím, že 
bežci po dobehnutí do cieľa ocenia aj komfort špičkového areálu x-bionics sphere,“ hovorí Dušan Tarčák, 
organizátor The Run Slovakia.   
 
 "Bežci dobehnú do nášho areálu v nedeľu. V cieli im vytvoríme pravú atmosféru víťazov. Pre nás je totiž každý 
bežec, ktorý dokáže absolvovať takýto jedinečný beh naprieč Slovenskom, víťazom“, povedala Renáta 
Vadoczová z x-bionic sphere. 
 
Z východu na západ Slovenska budú bežať bežci najdlhšieho štafetového behu cez Spišský hrad, Vysoké 
Tatry, Kvačiansku dolinu, Oravský hrad, Terchovú, Rajecké Teplice, Čičmany, Trenčín, Bratislavu až do areálu 
x-bionic sphere. „Trasou sa snažíme poukázať na to, že Slovensko je krásna krajina s unikátnymi miestami, 
ktoré stojí za to vidieť nielen z auta či iného dopravného prostriedku ale aj behom“, dopĺňa Dušan Tarčák. 
 
Na výber sú tri hlavné štafety a dve kategórie. Hlavná štafeta so 48. etapami, THE RUN SLOVAKIA FULL, 
štartuje v piatok 2. júna 2017 v Košiciach a končí v areáli x-bionic sphere pri Bratislave.  Východná štafeta THE 
RUN SLOVAKIA EAST so štartom v Košiciach zahŕňa 28 etáp a finišuje v krásnej obci Teplička nad Váhom pri 
Žiline. Západná štafeta THE RUN SLOVAKIA WEST štartuje v sobotu 3. júna 2017 v Tepličke nad Váhom a 
pozostáva z 20-tich etáp až do cieľa v areáli x-bionic sphere pri Bratislave.  
 
Každú z uvedených štafiet je možné odbehnúť v kategórii FREESTYLE a v kategórii MARATHON. Kategória 
FREESTYLE ponúka možnosť vytvoriť 4 až 16 členné tímy. Každý člen tímu v nich môže odbehnúť ľubovoľný 
počet etáp na jednotlivca. Kategória MARATHON je pre tímy s určeným počtom členov tak, aby každý bežec 
odbehol 4 etapy po približne 10 a pol kilometra, čiže v celkovej dĺžke maratónu.  
 
Okrem skvelého dobrodružstva je The Run Slovakia aj o spoznávaní krás Slovenska, o prekonaní samého seba 
a v neposlednom rade o podpore charitatívnej zbierky Hodina Deťom. Pošlite aj Vy charitatívnu SMS (4€) na číslo 
800 a pomôžte deťom a mladým ľuďom na Slovensku. 
 
Hymnou tohto jedinečného podujatia je skladba Beh od skvelej slovenskej kapely Korben Dallas.  
 
Viac informácií na www.therun.sk 
Facebook The Run Slovakia 
Registrácia cez: www.predpredaj.sk  
Reklamný spot THE RUN SLOVAKIA 2017 
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