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adidas се включи в 5kmrun 
 

През годината спортният бранд ще участва активно в  
организираните бягания в градски условия 

 
 
София, 5 март 2014 г. – От 1 март adidas подкрепя 5kmrun. Свободното организирано бягане, 
което се провежда всяка събота в София и Варна, ще се разшири и през 2014 г. ще включи 
още 2 града – Бургас и Пловдив.  
 
5kmrun е бягане на 5–километрова дистанция, която подпомага изграждането на 
издържливост и комплексно натоварва. За първи път е организирано от Поул Синтон Хюит в 
Буши парк, Лондон през 2004 г. Идеята за регулярно непрофесионално бягане, което да е 
лесно достъпно и без ограничения в пол, възраст и физическа подготовка е пренесена през 
м. април 2013 г. в Южния парк в София. Там всяка събота от 10:00 ч. ентусиастите стартират 
своята обиколка от централната алея при паметника с птиците. 
 
Първият старт в Морската градина на Варна е даден през м. октомври 2013 г. Стартът и 
финалът са под централния вход на Летен театър. На 12 април 2014 г. предстои и първото 
бягане на 5kmrun в Пловдив. В момента екипът трасира Гребния канал. А до края на 
годината към локациите ще бъде присъединена и Морската градина в Бургас. 
 
Всеки желаещ да се впусне в дисциплината трябва да се регистрира еднократно на сайта 
http://5kmrun.bg. Участниците получават информация относно времето, за което са 
пробягали 5-те километра, обща статистика, класации, ранглисти и др.  
 
adidas се включва активно в 5kmrun през следващите 12 месеца. Освен възможността 
участниците да посещават организираното бягане абсолютно безплатно, спортният бранд 
ще организира и различни инициативи, за да поощри регулярното спортуване на открито. 
Предизвикателствата ще донесат не само награди, но и удовлетворение от постигнатите 
цели.  
 
Дисциплината бягане остава една от приоритетните за adidas. Философията на спортния 
бранд е да вдъхновява бегачите независимо от тяхната дисциплина или ниво. Все повече 
млади хора, които живеят в града, предпочитат кроса в парка, като основен начин да 
поддържат спортната си форма и здравето си. Затова adidas Running не само разработва 
нови технологии, но и участва в инициативи, предоставящи възможност за бягане в градски 
условия.  
 
Допълнителна информация за инициативата и останалите дейности на adidas ще намерите 
на http://news.adidas.com/BG/home/RUNNING. Присъединете си и към Facebook страницата 
на спортния бранд на https://www.facebook.com/adidasrunning. 

 
*** 
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