
 Информация за медиите
 

аdidas се включи в първия Urbanathlon в София 
 

 

 

гр. София, 28 май 2013 г. – На 1 юни ще се проведе първият Urbanathlon в София. 

Централните софийски улици ще се превърнат в арена на съревнованието между градската 

среда и нейните жители. аdidas се включва дейно във фестивалната част и в самото 

състезание.  

 

Всеки спорт започва със загряване. Затова във вечерта преди старта, ще бъде организиран 

фестивал в парка зад х-л Хилтън. От 18 ч. посетителите ще могат да се запознаят с 

предстоящото състезание и да се забавляват с изпълнението на група 7EDEM. 

 

Самото състезание ще се проведе на 1 юни от 15 ч. Участниците ще трябва да избягат трасе с 

дължина 7 км., което е осеяно от 8 различни препятствия. Третото е подготвено от adidas. На 

бул. Витоша състезателите ще трябва да „пропълзят“ под 2 военни мрежи.  

 

Спортният бранд осигурява и награди за победителите. Първият мъж и първата жена ще 

получат най-новата обувка за бягане – adidas BOOST. Първите 5 финиширали мъже и жени 

ще получат adidas miCoach. А първите 300 завършили състезанието ще бъдат зарадвани със 

спортен потник adidas.  

 

Освен това, при шатрата на adidas, която ще бъде разположена в парка зад х-л Хилтън, от 10 

ч. до 15 ч. всеки ще може да се запознае от близо с революцията в бягането. Посетителите 

ще могат да пробват adidas BOOST, като покрият поставена задача на бягаща пътека. Тези, 

които завършат предизвикателството, ще си тръгнат с награди – adidas спортни бутилки и 

ваучер, с който при покупка в магазина на марката на бул. Витоша №5, ще получат раница 

adidas. 

 

Малчуганите също ще могат да покажат спортните си умения. Ще има надуваема стена за 

катерене, където децата ще могат да опитат нестандартен спорт и да се забавляват по време 

на детския празник 1 юни между 10 ч. и 15 ч. Всеки осмелил се да приеме 

предизвикателството, ще получи подарък от adidas. 
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