Štartuje jediný štafetový beh naprieč
celým Slovenskom The Run Slovakia
2017.
31. 5. 2017
Viac ako 200 bežcov sa v piatok 2. júna postaví v Košiciach na štart najdlhšieho štafetového behu na
Slovensku The Run Slovakia. Štafetové tímy prebehnú viac ako 530 km dlhú trať z východu na západ
Slovenska. Všetkých, ktorí zdolajú viac ako 530 km dlhú trať z východu na západ Slovenska, budeme
očakávať v areáli x-bionic® sphere v Šamoríne v nedeľu od 12:30 hod. do 14:40 hod.
Od 2. do 4. júna zažijú milovníci aktívneho životného štýlu to pravé dobrodružstvo a prebehnú so svojim tímom
celé Slovensko. „Aktuálny ročník The Run Slovakia odštartuje v Košiciach pri dolnej bráne. 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.
„Sme veľmi radi, že najdlhší beh na Slovensku štartuje opäť v Košiciach, v meste ktoré získalo v roku 2016 za
mimoriadne športové aktivity medzinárodný titul: „ The Best European city of Sport“. Pre mesto Košice je The
Run Slovakia svojou dĺžkou a traťou jedinečným podujatím, ktoré si zaslúži obdiv nielen pretekárov, ale aj
organizátorov, preto sme sa rozhodli ho podporiť“, hovorí Ivan Šulek, vedúci referátu športu a mládeže,
Mesto Košice.
Starosta obce Teplička nad Váhom, Viliam Mrázik dodal: „Tešíme sa, že tento rok sa prvýkrát na štart
postaví aj náš 13 členný zmiešaný tím THE RUNNING Teplička nad Váhom, ktorý pobeží z Košíc 291 km. Sme
radi, že naša obec podporujúca šport, môže privítať 3. júna štafetové tímy, ktoré budú v priebehu celého dňa
dobiehať. Pripravený budú mať kultúrny program, občerstvenie a oddychovú zónu v športovom areáli.“
Z Tepličky nad Váhom vyštartujú bežci priebežne v sobotu popoludní smerom na západ. Zdolávať budú druhú
časť trasy v zostávajúcej dĺžke 243 km.
"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.
Bežci budú bežať v troch hlavných kategóriách. THE RUN SLOVAKIA FULL so štartom 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 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 končí 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.
www.therun.sk

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
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