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Pojemność wyczerpana po pierwszych dwóch wyścigach RunCzech 

 

Pojemność zarówno Sportisimo Prague Half Marathon jak i Volkswagen Prague Marathon 

została już wyczerpana na początku grudnia. Numery startowe dla tych dwóch biegów były 

rozchwytywane w rekordowym czasie, zaledwie trzy miesiące po rozpoczęciu procesu 

rejestracji i prawie 4 miesiące przed pierwszym wyścigiem RunCzech sezonu 2015. 

 

“W ubiegłym roku widziano nas na Sportisimo Prague Half Marathon 13 grudnia, który nastąpił 

po biegu Volkswagen Prague Marathon na koniec roku. Tak stało się znacznie wcześniej w tym 

roku, co potwierdza rosnące zainteresowanie bieganiem i trasami wyścigów,” ujawnia Dyrektor 

Wyścigu Václav Skřivánek. 

 

Trasa, która prowadzi biegaczy przez serce stolicy Czech Pragę przyciąga coraz większą liczbę 

uczestników każdego roku z całego kraju, a także z zagranicy. Są jednak limity co do liczby 

biegaczy w historycznym centrum miasta, których może pomieścić. To właśnie dlatego po raz 

pierwszy w historii organizatorzy ograniczyli pojemność na pierwsze dwa wyścigi Ligi Biegów 

RunCzech odbywające się w 2015 roku do liczby z poprzedniego roku. Łącznie 12,500 biegaczy 

weźmie udział w Sportisimo Prague Half Marathon (28 marca), następnie 10,000 na Volkswagen 

Prague Marathon (3 maja). 

 

Pomimo, że możliwości zostały wyczerpane, nadal istnieje kilka opcji dl biegaczy, aby odebrać 

numer startowy na pierwsze dwa wyścigi w Pradze. “Pierwszą z nich jest nawiązanie kontaktu z 

charytatywnymi partnerami RunCzech lub umieszczenie swojego nazwiska na liście 

oczekujących. Oferujemy również pakiety zawierające numery startowe i treningi w RunCzech 

Running Mall, centrum doskonalenia w Pradze. Biegacze mają również możliwość zapisania się 

do sztafety i biegów zespołowych,” mówi Skřivánek. Biegacze proszeni są o zapoznanie się z 

kompletnym przeglądem organizacji non-profit oferujących numery startowe i informacje 

dotyczące ‘Conquer the Race’ w pakiecie online na www.runczech.com.  

 

Miejsca na pozostałe wyścigi Ligi Biegów RunCzech w 2015 roku również szybko znikają. Nieco 

ponad 60% numerów startowych jest obecnie dostępnych na Mattoni Karlovy Vary Half 

Marathon (23 maja, 2015), Czeskie Budziejowice (6 czerwca, 2015) i Ołomuniec (20 czerwca, 

2015) pół maratony z nieco większym odsetkiem numerów do zgarnięcia na jesienne wyścigi 

Ligi Biegów RunCzech; Birell Prague Grand Prix (5 września, 2015) i Mattoni Usti nad Łabą Half 

Marathon (12 września, 2015). Jeśli chodzi o wydarzenia odbywające się wiosną, uczestnicy 

mogą jeszcze odebrać numery startowe z rabatem do 10 stycznia. 

http://www.runczech.com/


 

 

 

 

Aby uzyskać więcej informacji i rejestrację on-line odwiedź www.runczech.com. 
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Notes for editors: http://www.runczech.com/en/for-the-media/notes-for-editors/index.shtml 
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