
Състезание по планинско бягане “Wild Goat Run” I 
6 юни 2015 г. 

 

Приятели на бягането и планината, 
каним ви на благотворително планинско бягане със състезателен характер на 6 юни 2015 
г. в района на хижа Козя стена! 
 

Състезанието ще протече по две трасета: 
1) Късо трасе, подкрепено от Стената и Sport Depot: Военно поделение - Дамлъ дере - 
хижа Козя стена (10км, 1280м+, 338м- акумулирана денивелация) 
2) Дълго трасе, подкрепено от Salomon: Военно поделение - Дамлъ дере - хижа Козя стена 
- Орозтепе - военно поделение (24.4км, 1721м+, 1621м- акумулирана денивелация) 
 

Програма: 
09:00 - 09:45 Регистрация и получаване на стартови пакети 
09:45 - 10:00 Брифинг за всички участници 
10:00 Старт за участниците в дългото трасе 
10:15 Старт за възрастните участници в късото трасе 
10:30 Старт за участниците деца 
14:30 Награждаване на победителите в късото трасе, хижа Козя стена 
16:00 Награждаване на победителите в дългото трасе, Военно поделение 
 

Състезанието е отворено за всички, без значение дали бягате от скоро, или сте 
изпечени ветерани на трейла. Трасетата сме подбрали така, че да може всеки да се справи 
с тях, но в същото време да има добро предизвикателство и за по-опитните бегачи! 
Бегачите с по-малко опит могат да изминат по-късото трасе - до х. Козя стена - и по 
желание да останат да пренощуват на хижата. Късият маршрут е отворен и за най-
малките участници (до 16г.), които ще могат да бягат, водени от планински водач. 

Чрез участието си в състезанието със заплащането на “такса участие” вие 
подкрепяте кампанията “Професия ХИЖАР”, която има за цел набирането на средства за 
закупуването, транспорта и монтажа на електросистема от независими енергийни 
източници на хижа Козя стена.  

Наградният фонд е осигурен от: магазини за екипировка “Стената”, Sport Depot и 
Salomon. 

FB събитие: https://www.facebook.com/events/927376853980808/ 
Официален сайт на събитието: http://wildgoatrun.eu/  
Снимки от събитието:  http://on.fb.me/1Eawh9p и  http://on.fb.me/1T6GB9d 

 

След протичането на първото “Wild Goat Run” и обратната връзка на всички 
участници в нео организаторите възнамеряват да превърнат събитието в 
ежегодно! 
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