5 NAJTRUDNIEJSZYCH WYŚCIGÓW NA
ŚWIECIE
Wydaje ci się, że maraton to najtrudniejszy wyścig na świecie?
Okazuje się, że niekoniecznie. Poniżej, za serwisem Hotelclub.com,
zespół Tourism-review.pl przedstawia 5 najtrudniejszych wyścigów
na świecie, które od zawodników wymagają nie tylko kondycji, ale i
niebywałej odwagi.

5. World Championship Bog Snorkeling
Ten konkurs może nie jest tak trudny, jak cztery pozostałe, ale z pewnością najbardziej obrzydliwy.
Od 1985 roku odbywa się on corocznie na torfowiskach Waen Rhydd w pobliżu Llanwrtyd Wells w
Walii. Zadanie jest bardzo proste, polega bowiem na jak najszybszym przepłynięciu 55 metrowego
bagna. Co ważne, przy płynięciu nie wolno jednak używać rąk.

4. The Tough Guy Race
W tym konkursie udział powinni wziąć wyłącznie ci, którzy uważają się za naprawdę twardych.
Zaprojektowany on został przez Billy’ego Wilsona z Grenadier Guardsman. Wyścig obecnie uważany
jest za jedną z najtrudniejszych na świecie konkurencji wytrzymałościowych. Odbywa się w Perton,
niedaleko Wolverhampton w Anglii. Najpierw zawodnicy muszą przemierzyć biegiem cały kraj, a
później najtrudniejsza część, czyli tor przeszkód. Zawodnicy musza się wspinać, czołgać w błocie
oraz przechodzić przez drut kolczasty i świece dymne. Wszyscy uczestnicy przed zawodami muszą
podpisać dokument potwierdzający, iż są świadomi i akceptują ryzyko jakie niesie za sobą udział w
rywalizacji. Czy to wyrok śmierci? Przekonaj się sam!

3. Barkley 100 Run Mile
Uwielbiasz biegać? Maraton to dla ciebie pikuś? Jeśli tak, to powinieneś zapisać się na udział w
„Barkley 100 Mile Run”! Wyścig corocznie odbywa się w Frozen Head State Park w Tennessee i
składa się z 20-kilometrowej pętli, której długość, uczestnicy muszą pokonać aż 5 razy. Co ciekawe,
nie ma tam żadnej stacji pomocy, ani limitu czasu. Każda pętla musi być jednak pokonana w mniej

niż 12 godzin. Od 1986 roku tylko 8 osób zdołało ukończyć konkurencję w przeciągu 60 godzin.
Barkley 100 Mile Run obejmuje również 16 500 metrów wspinaczki, podczas której trzeba odnaleźć
9 spośród 11 ukrytych książek. Jako dowód, z każdej z nich należy wyrwać jedną kartkę i przynieść ją
ze sobą. Coś dla ciebie? Sprawdź i przekonaj się!

2. Marathon des Sables Le
Jest to jeden z najtrudniejszych i najdroższych zarazem wyścigów pieszych na świecie. Co roku
odbywa się na południu Maroka i polega na 254-kilometrowym biegu przez Saharę. Woda
dostarczana jest tylko w określonych punktach, a wpisowe wynosi 5 000 dolarów. Pomimo tak
wysokiej ceny, organizatorzy zapewniają tylko noclegi i wodę. Warto dodać, że od 1986 roku podczas
wyścigu, dwie osoby straciły życie.

1. Ultramarathon Badwater
Ten wyścig rozpoczyna się w Badwater Basin, 85 metrów poniżej poziomu morza, a kończy na
wysokości 2548 metrów w Whitney Portal (USA). Uczestnicy muszą przebiec 135 mil w lipcu, kiedy
to temperatura powietrza sięga nawet 49 stopni Celsjusza. Najtrudniejsza część konkurencji to
Dolina Śmierci, która uważana jest za najgorętsze miejsce na świecie. Biegacze muszą więc czasem
uważać, by ich buty nie stopiły się na drodze.

Dostarczone przez Tourism Review.pl, dostawcy aktualności turystycznych dla światowej
społeczności związanej z branżą turystyczną. Odwiedź www.tourism-review.pl
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