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Kapacita O2 Grand Prix Praha opět vyčerpána v předstihu 

 
Velký zájem o večerní běh Prahou dokazuje dnešní uzavření registrací do závodu. Poslední závodníci 
se zaregistrovali v pondělí 19. srpna a přidali se tak k dalším 6 500 běžcům, kteří v sobotu 7. září 
okusí kouzelnou atmosféru podvečerní Prahy. 
 
Do závodu se mohli přihlásit běžci starší 15 let. Ženy a dívky měly na výběr ze dvou vzdáleností – adidas 
Běh pro ženy o délce 5 km nebo METRO Běh na 10 km. S muži se potkáme pouze v desetikilometrovém 
závodě. Kapacity obou běhů se podařilo naplnit v předstihu tří týdnů. Ulice Prahy se tak mohou těšit na 
další dav běžců, tentokráte v podvečerních hodinách v sobotu 7. září. 
 
Organizátor opět nabízí možnost zakoupení startovního čísla prostřednictvím charitativních organizací, 

se kterými spolupracuje. Zájemci o účast v závodě mají možnost spojit krásný zážitek z běhání spolu 

s dobrým pocitem, že můžou někomu pomoci. Startovní čísla nabízejí tyto organizace – Světlo pro svět, 

Tyfloservis, Nadace VIA, Nadace partnerství, Výbor dobré vůle, UNICEF, Most k umění, Mamma Help a 

Armáda spásy. Kontakty na ně najdete na http://www.runczech.com/cs/akce/o2-grand-prix-praha-

2013/charity/ 

Krásnou alternativou může být také Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem, který se běží o týden 
později. Tamní trasa nabízí nevšední kombinaci industriální architektury ústecké chemičky a přírodních 
krás Labské stezky a Českého středohoří. Součástí tohoto závodu je také Spolchemie Rodinný běh  
na 3 km, které ho se můžou zúčastnit celé rodiny i s dětmi a také premiérový Spolchemie Handbike 
1/2Maraton. Běžecký svátek v severních Čechách začíná v neděli 15. září v 10:15 hodin. 
 
 
V případě zájmu o bližší informace kontaktujte: 
Prague International Marathon spol. s r.o. / Tempo Team Prague s.r.o. 

 
Veronika Honsová 
PR manager 
 
Františka Křížka 461/11, 170 00 Prague 7 
tel: +420 777 486 801 
email: pr@runczech.com 
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