История на TRACE
TRACE (ТРЕЙС) - The Treasure Race Adventure е приключенско състезание,
което се провежда за първи път през септември 2014 г. в София и се разпростира в два
състезателни дни. TRACE привлича широк интерес сред активни мъже и жени, които
търсят нов начин за забавление и разпускане в свободното време на открито с приятели,
колеги и/или роднини сред баланс от спортни предизвикатеслва, логически загадки,
пъзели и ориентиране.
Идеята на състезанието се поражда като естествено продължение на дейността на
“Амейз” Корпоративни Събития - агенция, която е специализирана в провеждането на
тиймбилдинги, тематични партита, юбилейни корпоративни събития и пр.
(www.amaze.bg)
В първия сезон на съревнованието взимат участие близо 200 участници в отбори
от по 5-ма души. Първото ТРЕЙС-ко трасе се разпростира на територията на Ловния парк,
София, където горската атмосфера засилва още повече усещането за приключение,
изпитание и търсене на скрито съкровище. Незабравимите преживявания се превръщат в
неделима част от приключението ТРЕЙС, където семейства, приятели, колеги
разнообразяват почивните си дни с поредица от игри и загадки на открито.
През 2015 г. TRACE (ТРЕЙС) излиза за първи път извън пределите на столицата,
за да предизвика приключенците на Пловдив и Благоевград. В съревнованията се
включват близо 300 души, които освен че търсят скритото съкровище, за първа година се
надпреварват за класиране на Националния финал на TRACE.
Националният финал е последен етап от съревнованието, в който вземат участници
само победителите от квалификационните дни. Отборите се отправят към решаваща битка
за титлата “Първи Национален Победител на TRACE”. Разходите, свързани с тази чест и

участие във финала, са за сметка на организаторите. Първият носител на наградата е
отбор “Full House”, чиито представители са верни фенове на ТРЕЙС през всички години.
През 2016 г. TRACE (ТРЕЙС) за първи път достига до черноморските ни
територии, като акостира в Бургас, за да постави пред редица физически и логически
предизвикателства авантюристичния дух на морските приключенци. Слънчевите лъчи и
морският бриз мотивираха участниците да покажат и да разкрият пред себе завидни
умения, с които всеки един от тях заслужи победа, но само един отбор достигна първи до
съкровището. Отбор „Худини“ откри първи Трейското съкровище, заровено в бургаския
пясък.
Изпитанията, през които преминаха всички отбори, бяха в 8 различни направления:
ориентация, логика, досетливост, активност, екипна работа, бързина, съобразителност и
усет. Желанието и стремежът за победа бяха основен двигател на Трейските дружини по
пътя към скритото съкровище.
След оспорвана надпревара в Пловдив и трескаво бягане отбор „М-Майна“
откриха преследваното съкровище. Групата успя само за 1 час и 40 минути да начертае
пътя на победителите, оставяйки авантюристичния си и шампионски почерк по Трейското
трасе. Отбор „М-Майна“ станаха и вторите ентусиасти, класирани на Националния финал
на TRACE 2016 г. Там те премериха сили и с останалите победители от състезателните
дни в София и Бургас, борейки се за титлата Национален победител на TRACE за 2016 г.
Над 120 ентусиасти се включиха в TRACE София 2016 г. в парк „Студентски“,
където в продължение на 4-ри часа отборите изминаха над 6 километра в разгадаване на
загадки, разчитане на карти и преминаване на предизвикателства. След дълга и вълнуваща
надпревара отбор “Космонавтите” достигнаха и намериха първи съкровището на TRACE
в София, а след това спечелиха и титлата Национален победител. На финала бяха
класирани и отбор "Караконджули", отбор "МФК Аматьори" и отбор "Wild Child".
TRACE 2016 се проведе за трета поредна година със специалната медийна
подкрепа на Телевизия Евроком, която отрази едни от най-забавните и ключови моменти
от надпреварата в София. “Победа“ се присъединиха към TRACE със своята стабилна
подкрепа, предоставяйки наслада за приключенците, гладни за преживявания, а
висококачествени рекламни материали на Амейз-ИНК (www.amaze-ink.bg) допринасяха
за пълноценното координиране на състезанието през всички игрови дни.
През 2017 г. с благотворителна кауза в подкрепа на деца, лишени от родителски
грижи, в три града в страната стартира четвъртото издание на „Лов на съкровища и
легенди“ на открито - TRACE. Съревнованието се проведе отново в София и Пловдив и
за първи път във Варна, с което морските приключения продължиха.

Сезонът се проведе под името Благотворителен TRACE – The Treasure Racе
Adventurе, с което се постави начало на благотворителната инициатива на състезанието в
подкрепа за деца, лишени от родителски грижи. Каузата се изразяваше в даряване на
спортни артикули и логически игри за деца от специализирани домове в София, Пловдив
и Варна.
На 10-ти септември се проведе първият игрови ден в Морската градина във Варна.
Благодарение на екипния си дух, отбор „Кобра“ успя да премине трасето в рамките на 4
часа и да намери заровеното съкровище. В надпреварата с останалите приключенски
групи „Кобра“ се отличи със завидна пъргавина, силна мотивация и работа в екип.
След третото издание на TRACE в Пловдив отбор “All Star” се класира за финал,
като част от представителите на групата бяха участници и от минали години. Те се
изправиха срещу финалистите от София - отбор “Космонавтите 2”, за решаваща
надпревара на Цари Мали Град.
Изключително силни и подготвени отбори превърнаха Националния финал за 2017
г. в едни от най-запомнящите се 4-ри часа в историята на TRACE. С честна игра и
достойна битка отбор “Космонавтите 2” спечелиха голямата награда - “Национален
победител за 2017 г.”. Част от приключенците на “Космонавтите 2” бяха в отбора на
победителите за 2016 г., което само по себе си говори за готовността, решителността и
заслужената победа на всеки един от отбора.
През 2018 г. TRACE отбелязва своето 5-то Юбилейно издание, с което поставя
начало на един нов, изненадващ и още по-приключенски етап от своята история.
Станете част от нея и нека заедно създадем и опишем незабравимите спомени
от изживяванията със семейството, приятелите, колегите и екипа на TRACE.

