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THE RUN SLOVAKIA 2017 bude nielen 
o spoznávaní krás Slovenska, o 
príprave na osobný maratón, ale aj 
o podpore zbierky Hodina Deťom. 
 
  
Teambuilding počas štafetového behu The Run Slovakia 2017 je to pravé dobrodružstvo! Dajte dokopy 
tím a prežite výnimočný víkend s priateľmi a kolegami už 2. až 4. júna 2017.  The Run Slovakia je okrem 
skvelého dobrodružstva aj o spoznávaní krás Slovenska, o prekonaní samého seba a v neposlednom 
rade o podpore charitatívnej zbierky Hodina Deťom. Pošlite aj Vy charitatívnu SMS v tvare RUN (4€) na 
číslo 800 a pomôžte deťom a mladým ľuďom na Slovensku. 
 
 
THE RUN SLOVAKIA 2017 povedie z Košíc, cez Spišský hrad, Vysoké Tatry, Kvačiansku dolinu, Oravský 
hrad, Terchovú, Rajecké Teplice, Čičmany, Trenčín či cez Bratislavu do areáli x-bionic sphere pri Bratislave. 
Vyberte si jednu zo štafiet, zostavte tím! Prebehnite naprieč Slovenskom za jediný víkend. V ponuke sú tri 
štafety v dvoch kategóriách. 
 
Hlavná štafeta, THE RUN SLOVAKIA FULL, štartuje v piatok 2. júna 2017 v Košiciach a končí v areáli x-bionic 
sphere pri Bratislave. V dĺžke 529 km so 48 etapami vás čaká dobrodružstvo, aké ste ešte nezažili.  
 
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 (Žilina) 
s cieľom v x-bionic sphere pri Bratislave. Trať pozostáva z 20-tich etáp. 
 
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 určená pre tímy s určeným počtom členov, tak aby každý bežec odbehol 4 etapy po 
približne 10 a pol kilometra, čiže v celkovej dĺžke maratónu.  
 
 
 
Viac informácií na www.therun.sk 

http://www.therun.sk/
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