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Pe un picior de Plai! ediţia a VI-a

www.alerglaplai.ro

În pădure, pe poteca, 7-14-21km pentru toată lumea! Pentru copii vom 
avea curse scurte, o ocazie perfectă pentru ultima alergare înainte de 
începerea școlii. Este weekendul în care muzica bună e la  Festivalul 
“Plai”. 

Pentru că ne place să alergăm și printre filele de istorie, dedicăm o serie 
de ture de alergare locurilor istorice mai puţin cunoscute din Banat. Cu 
sprijinul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Timiș, prin explicaţii și povestiri 
la faţa locului, redescoperim împrejurimile în alergare.

Tura de Cultură al II-lea sezon

Timișoara City Marathon ediţia a IV-a

www.timisoaracitymarathon.ro

O poveste istorică a prinţului de Eugeniu de Savoya și un traseu inedit de 
42km al probei de maraton, pe malul Begăi, de la Otelec către Timișoara 
fac din Timișoara City Maraton un eveniment de interes atât în ţară cât și 
peste hotare. Evenimentul este completat de cursele de 2, 5, 10 și 21 km.
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Team Up & Run ediţia a V-a

www.teamupandrun.ro

E momentul să începi anul în formă! Organizat în parteneriat cu Iulius 
Town și World Class acesta este un concurs de echipă!
Împreună sau în ștafetă, 60 de echipe a câte 3 persoane vor concura 
pentru un loc pe podium.

La Petrovaselo în vie ediţia a VI-a

www.lapetrovaseloinvie.ro

Alergarea pe dealurile Banatului în podgoria de la Petrovaselo și prin 
pădurea de la Cralovăţ este organizată împreună cu Petro Vaselo 
Winery. Evenimentul aduce împreună sportivi la cursele de 28km, 14km 
sau 5km pentru a se bucura de natură și de un vin pe măsură.

TIMOTION – Timișoara se mișcă!
ediţia a VI-a

www.timotion.ro

Cel mai mare eveniment caritabil de alergare din vestul ţării, organizat 
alături de Fundaţia Comunitară Timișoara. Timotion strânge fonduri pentru 
proiecte care aduc o schimbare în bine pentru comunitate. Toată lumea este 
acolo! Poţi alege dintre cursa pe roţi, 1, 2, 6, 10 sau 21 km.

Tura licuricilor ediţia a VI-a

www.turalicuricilor.ro

De ziua Timișoarei luminăm orașul!
În fiecare an, de ziua Timișoarei, celebrăm orașul și comunitatea lui cu o 
alergare ușoară după apunerea soarelui, pe străzile Cetăţii. O ocazie 
perfectă de a ieși cu prietenii la o mișcare nocturnă.
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