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Proiect: RUNFEST 2017 

Subiect: RACE TO NATURE Trail & Family Run – 28 mai, Căldărușani, Ilfov 

 

Data: 28 martie 2017 

RACE TO NATURE Trail & Family Run, invitație la o aventură inedită!   

Se vor desfășura 34 de curse într-o locație nouă, în pădurea Căldărușani 

La finalul lunii mai, vă invităm să explorați locuri noi și să deslușiți misterele pădurii 
Căldărușani, din județul Ilfov, la cea de a 3-a ediție a concursului RACE TO NATURE 

Trail & Family Run, din seria evenimentelor de alergare RUNFEST! 
  
Toti alergătorii sunt invitați pe 28 mai 2017 în mijlocul naturii pentru a se bucura de 
aer curat, pe cărări inundate de razele blânde ale soarelui și poteci șerpuite printre 
copaci, într-o atmosferă plină de energie și distracție. Ediția din acest an vine cu 
multe noutăți, de la schimbarea locației până la noi surprize în zona de Start/Finish. 
Astfel, toată desfășurarea de forțe va avea loc la Grădiștea, iar cursele în pădurea 
Căldărușani, într-un cadru natural de poveste. 
 
Competiția RACE TO NATURE Trail & Family Run deschide pofta de testare a 
abilităților pe teren denivelat, dar totuși fără diferențe mari de nivel, și propune trasee 
variate: copiii cu vârste cuprinse între 6 și 11 ani vor concura pe 2,5 km; cei de peste 
12 ani și adulții au acces la tura de 5 km; participanții cu vârste de peste 14 ani pot 
alege cursa de 10 km; iar în proba de semimaraton, de 21 km, își pot demonstra 
rezistența cei care au împlinit 14 ani, atât de la nivelele Amatori cât și de la Elite.  

Fiecare participant va primi un kit ce include: număr de concurs, chip de 

cronometrare, tricou inscripționat cu numele competiţiei RACE TO NATURE Trail & 

Family Run, medalie de Finisher și o porție de salată de paste la finalul curselor, 

precium și alte produse oferite de sponsori. Totodată, în aceste pachete sunt incluse 

toate serviciile oferite de echipa MPG și partenerii săi în cadrul evenimentului care 

constau în: amenajarea și marcarea traseelor, cronometrare, puncte de alimentare și 

hidratare, echipă medicală și ambulanță, intervenții de urgență, garderobă și vestiar, 

foto și video, DJ în zona de Start/Finish și muzică, MC pe durata competiției, precum 

și o zonă de relaxare cu surprize oferite de sponsorii competiției. Evenimentul este 

susținut de numeroși ambasadori sportivi, printre care se numără și celebra atletă 

Gabriela Szabo, campioană olimpică și mondială. 

Câștigătorii curselor vor fi răsplătiți cu premii atractive, ce includ bani și diferite 

produse din partea sponsorilor. De asemenea, participanții care vor rămâne până la 

sfârșitul evenimentului vor avea ocazia să participe la o super tombolă cu premii, 

printre care menționăm un ceas util în activitățile sportive și brățari de fitness MiVia. 
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Înscrierile sunt deschise pe www.runfest.ro, până pe 24 mai, iar pentru a vă 

înregistra click aici. În primele zile de la lansare, respectiv până pe 12 aprilie, este 

valabilă taxa minimă de 75 de lei de persoană. Copiii beneficiază de un preţ unic de 

45 de lei pe întreaga perioadă dedicată înregistrării. 

Cea de a 3-a ediție a competiției RACE TO NATURE Trail & Family Run este 
susținută de sponsorii oficiali Barilla și Bucovina, precum și de sponsorii iNES Group, 
GoldNutrition şi MiVia. Evenimentul beneficiază de sprijinul Running Warehouse 
Europe, în calitate de partener shop, dar și al partenerilor: Asociația Club Sportiv  
“Zsolt Gyöngyössy”, Brigada de Voluntari, ASVSU, Eventhor, Direcția pentru Sport și 
Tineret a Municipiului București și Romsilva.  
 
Susțin competițiile de alergare RUNFEST și ne ajută să comunicăm și să vă 
informăm în permanență Kiss FM, partenerul media oficial al sistemului de ciclism, 
partenerul de recrutare eJobs, alături de partenerii media principali INGA Media, 
Libertatea și de partenerii media: Comunicatedepresa.ro, Ro Club Maraton, revista 
Alerg.ro, Biciclistul.ro, Asociația Bucharest Running Club, Orasulm.eu, România 
Pozitivă, 4RUN.ro, IReporter.ro, Edu-news.ro, Insport, Sports Planner, Bike FM, 
SportPici.ro și blogurile CarmenAlbisteanu.ro, IubescSportul.ro, 36fit.com, 
Chineata.ro si 188bmp.com.  
 

Calendarul RUNFEST 2017 numără în prezent 6 competiții în prezent, dedicate în 
special amatorilor, așadar fiecare persoană poate alege să își manifeste libertatea de 
mișcare la aceste evenimente. Dați de știre prietenilor și colegilor că urmează o 
super aventură în mijlocul naturii și aveți ocazia să vă bucurați de o experiență 
frumoasă cu mult Sportainment la Start! 
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