Beh do schodov dobýva svet
Beh do schodov je jeden z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich športov a výrazným trendom na bežeckej
scéne. Každý rok viac ako 100,000 profesionálnych aj hobby atlétov zdoláva veže, mrakodrapy
a schody pod holým nebom aby zažili túto špeciálnu výzvu. Množstvo pretekov po celom svete sa
zdvojnásobilo za posledných 5 rokov na vyše 200 pretekov v sezóne 2013. Preteky v behu do schodov
sú organizované v 40 krajinách a elitný atléti cestujú po celom svete aby zdolali prestížne budovy
a nazbierali body do Svetového pohára v behu do schodov, systému hodnotenia bežcov do schodov.
Jadro rebríčku tvorí výber najnáročnejších a najvýznamnejších podujatí v behu do schodov, ktoré sú
spojené vo Veľkej cene „Grand Prix“ a Prémiovej sérií „Premium series.“ Začína sa v Severnej Amerike
legendárnym výbehom na Empire State Building v New Yorku a šampionátom USA v Las Vegas. Od
Varšavy po Dohu a Taipei sa séria vracia do srdca Európy, kde ďalšie slávne podujatia vo Frankfurte,
Viedni, Bratislave a Prahe prilákajú množstvo z najlepších bežcov v behu do schodov. Neskôr sa séria
Svetového pohára zastaví Melbourne a v Bogote v Južnej Amerike. Výber Veľkej ceny „Grand Prix“ je
zložený z desiatich Prémiových tratí na štyroch kontinentoch.
Poradie vo Svetovom pohári je vedené pod záštitou Svetovej Asociácie v behu do Schodov
(Towerrunning World Association - TWA), asociáciou ktorá sa zaoberá globálnym marketingom pre beh
do schodov. Hlavné aktivity Svetovej asociácie zahŕňajú zverejňovanie kalendáru pretekov, reguláciou
pretekov v behu do schodov a organizovaním medzinárodných šampionátov ako Majstrovstvá Európy
vo Viedni, Brne a Bratislave (20-22 Júna 2014). V spolupráci s národnými iniciatívami a asociáciami,
ktorých reprezentanti sú združení vo Svetovej rade behu do schodov, ktorá národné šampionáty
a rebríčky vedie.
Nedávno Svetová asociácia behu do schodov TWAR vytvorila novú globálnu sériu v behu do schodov
v spolupráci so Svetovou Federáciou Vysokých Veží (World Federation of Great Towers - WFGT),
sieťou architektonických pamiatok. 9 slávnych veží po celom svete hostí výzvu (WFGT Towerrunning
Challenge 2014). Séria vyvrcholí spoločným finále so Svetovým pohárom, ktoré sa uskutoční 24.
januára 2015, na výhliadkovej veži Donauturm vo Viedni. Každé podujatie ocení víťaza podujatia
pokrytím nákladov na letenku, aby si mohol zmerať sily s najlepšími bežcami do schodov sveta vo
veľkom finále.
Okrem riadenia a regulovania behu do schodov ako športu, Svetová asociácia, jej členovia a partneri
podporujú a preferujú zdravý životný štýl a využívanie schodov v každodennom živote. Cieľom tohto
športu nie je iba pretekať, ale taktiež zdolávať schody kdekoľvek sa nachádzate. Organizovaním
zdravotných kampaní, workshopov a projektov zameraných pre mládež Svetová asociácia TWA
prispieva k šíreniu toho posolstva.

www.towerrunning.com Towerrunning World Association
TWA webová stránka: www.towerrunning.com
Facebooko profil: www.facebook.com/towerrunningworldassociation
Mediálny kontakt: Piotr Jakobik, media@towerrunning.com
Pre príjem najnovších správ zo sveta behu do schodov a mesačník TWA odporúčame sa prihlásiť
k odberu na mailing liste na www.towerrunning.com.

