12.05.2017

Comunicat de presă

Ultimele zile de înscrieri online la Maratonul Internațional Brașov 2017
powered by Telekom Romania
În 20-21 mai, Brașovul va fi în sărbătoare
Sâmbătă și duminică, respectiv 20-21 mai, se va desfășura cea de-a treia ediție a
Maratonului Internațional Brașov, organizat de Asociația Șapte Scări și Smart Atletic
Team, în parteneriat cu Telekom Romania.
Timp de două zile, Piața Sfatului din Brașov va deveni scena unui adevărat festival
sportiv unde se vor întrece participanți atât din țară, cât și din străinătate. În 20 mai
va avea loc cursa copiilor, iar ziua de 21 mai este dedicată participanților la cursele
de competiție și cursa populară de 5.7 km.
Va fi un eveniment complet, într-unul dintre cele mai frumoase orașe din România, în
inima Transilvaniei, cu un meniu sportiv atractiv pentru toate gusturile: pentru copii,
familii, pasionați de alergare și profesioniști desăvârșiți. Cu probe de la 500 m (prin
Piața Sfatului și pe lângă Biserica Neagră) până la 42,195 km (cu urcare în Poiana
Brașov). Cu multe premii și surprize (fond de premiere de peste 10.000 Euro), cu
distracție și voie bună. Practic, un weekend în care nu ai avea niciun motiv să stai în
casă, fie că ești din Brașov, din țară sau de peste hotare, a declarat Bogdan Antohe,
Race Manager.
Suntem bucuroși că putem susține și în acest an unul dintre cele mai importante
evenimente sportive dedicate atât profesioniștilor, cât și amatorilor. În primul rând,
pentru că ne dorim o Românie în mișcare, una pentru care sportul nu e doar profesia
unora, ci modul dinamic de viață al mai multora. În al doilea rând, pentru că un astfel
de eveniment este și despre bucuria de a fi împreună. Iar bucuria comună este cel
mai puternic liant, a declarat Ruxandra Vodă, Director de Comunicare, Telekom
Romania.
Înscrierile online continuă până pe 15 mai, iar în prezent sunt înscriși aproape 2000
de participanți
Maratonul Internațional Brașov powered by Telekom Romania a devenit una dintre
cele mai importante competiții sportive de alergare din țară, iar numărul
alergătorilor străini care participă la eveniment este și el în creștere la fiecare ediție.

În acest moment sunt înscriși aproximativ 2000 de participanți din 21 de țări, având
vârste cuprinse între 4 și 60+ ani.
Pasionații de alergare se pot înregistra la următoarele probe:
- maraton (42,195 km)
- semimaraton (21,097 km)
- cursa de 10.7 km
- team run 4x10.7km
- cursa populară de 5.7 km
- cursele dedicate copiilor cu vârste cuprinse între 4 și 14 ani, pe distanțe între
500 m și 1 km
Înscrierile online mai sunt deschise până pe data de 15 mai atât pentru copii, cât și
pentru cursele de adulți și se fac direct pe site-ul evenimentului www.maratonulbrasov.ro, secțiunea Înscriere. Pentru cei mici nu există taxă de
participare.
Brașovenii beneficiază de înscriere gratuită la cursa populară de 5.7km
Pentru a mobiliza cât mai mult comunitatea locală și a promova beneficiile sportului
și ale mișcării în general, în rândul brașovenilor, organizatorii au decis ca toți
participanții din județul Brașov care doresc să alerge la cursa de 5.7km să beneficieze
de inscriere gratuită.
Startul pentru cursa populară se va da din Piața Sfatului, la ora 8:00, iar traseul va
urma câteva artere principale din oraș – Str. Mureșenilor – Str. Lungă – Str. De Mijloc
– Str. Câmpului - întoarcere pe str. Lungă – Str. După Ziduri – Str. George Barițiu –
Piața Sfatului. La finalul cursei, toți participanții vor fi răsplătiți cu medalie de finisher
și tricoul oficial.
Componenta caritabilă a evenimentului
Fiecare participant care va alerga la Maratonul Internațional Brașov powered by
Telekom Romania va susține copiii și adulții diagnosticați cu boli incurabile aflați în
grija HOSPICE Casa Speranței. Astfel, 15% din taxa de înscriere la probele de
competiție (maraton, semimaraton, team run și 10.7 km), precum și 100% din taxa
de înscriere de la cursa populară vor fi donați cauzei caritabile, prin intermediul
Fundației Telekom Romania.
Maratonul Internațional Brașov 2017 este un eveniment organizat de Asociația Șapte
Scări și Smart Atletic Team, în parteneriat cu Telekom Romania (partenerul principal
al evenimentului), Primăria Brașov, Consiliul Judeţean Braşov, Federația Română de
Atletism (parteneri instituţionali), Cinema One (partener gold), Banca Transilvania,
Urban Invest, Paradisul Acvatic (parteneri silver), Dorna, Ciuc Natur Radler, PowerBar
(parteneri revitalizare), Columbia, Brasov Trail Adventures (parteneri tehnici), Gral
Medical (partener prevenție) şi Dolce Sport, Europa FM, Running Mag, Mytex.ro,
Transilvania Expres (parteneri media).

Mai multe detalii despre evenimentul din 20-21 mai sunt disponibile pe site-ul
www.maratonulbrasov.ro și pe pagina de Facebook
www.facebook.com/maratonulbrasov.
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