На 16 август стартира „Персенк Ултра” 2019
петък, 16 август 2019
За 6-та поредна година на 16 август 2019 г. от 18:00 часа на площад „Академик Николай Хайтов”, гр.
Асеновград ще бъде даден старта на тазгодишното издание на планинския ултрамаратон „Персенк
Ултра”. Записани са за участие близо 600 атлети от страната и чужбина. Община Асеновград отново ще
бъде домакин и партньор на престижното международно състезание от 16 до 18 август 2019 г. И тази
година програмата включва трите планински трасета – „Персенк Ултра” –160 км, „Диво Прасе Ултра”
–110 км и „Орехово Ултра” –50 км. Стартовата позиция, както и финалът ще бъдат в Асеновград с
изключение на най-късото, което започва в 10:00 ч. в с. Орехово и свършва пак там.

Състезателите в „Персенк Ултра” – 160 км. ще стартират заедно с участниците в „Диво Прасе” –110 км.
от центъра на Асеновград по маршрут: Асеновград – Високата пещ –х. Гонда Вода – х. Безово – вр.
Червената стена – старият Римски мост до с. Югово – с. Югово – х. Пашалийца – с. Павелско – с. Хвойнас. Малево – с. Орехово, след с. Орехово трасетата на 160 км. и 110 км. се разделят, и състезателите в
Персенк Ултра 160 км. поемат през Каньона при Цирикова църква към уникалния природен феномен
Чудните мостове. През Стария римски път минават в близост до вр. Голям Персенк, през местност
Мезаргидик и Старият римски път стигат до х. Персенк. Следват Митницата – с. Орехово – Бяла черква –
с.
Добралък
–
х.
Руен
–
с.
Яврово
–
с.
Лясково
–
Асеновград.

Ултрамаратонът „Персенк Ултра“ е с шест точки на трудност на трасето, с контролно време 44 часа и е
квалификационен за Световното първенство във Франция през 2020 година. И тази година доброволци
ще се грижат за участниците в състезанието, като ще бъдат разположени на 13 подкрепителните
пунктове по трасето.

Награждаването ще бъде на 18 август (неделя) от 14:00 ч. на площад „Академик Николай Хайтов” в

page 1 / 2

Асеновград.
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