
     

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

20. července 2016 

 

RunCzech ve středu otevírá registrace  
na jarní závody příští sezóny 

Už máte plány na příští rok? Že je moc brzy? Není, tedy alespoň ne pro běžce, kteří chtějí vyzkoušet 
závody v České republice! RunCzech totiž už za pět dnů spouští registrace na jarní závody příštího 
roku. Od středy 20. července se budete moci přihlásit na maraton a půlmaraton v Praze a 
půlmaratony v Karlových Varech, Českých Budějovicích a Olomouci. I letos platí, že za nejvýhodnější 
cenu poběží ti, kteří se zaregistrují mezi prvními. 

V loňském roce se startovní pole Sportisimo 1/2Maratonu Praha a Volkswagen Maratonu Praha 
naplnilo za pouhých 69 dní. Organizátoři očekávají, že tomu tak bude i letos, když podstatnou část 
účastníků tvoří zahraniční běžci. „Volkswagen Maratonu Praha se letos zúčastnili běžci z 93 zemí 
světa. Máme velkou radost, že k nám jezdí stále více a více zahraničních hostů a doufáme, že tomu 
tak bude i nadále. Vždyť Praha a celá Česká republika má běžcům skutečně co nabízet,“ zve běžce do 
Prahy ředitel organizačního výboru RunCzech Carlo Capalbo.  

Kromě dvou pražských závodů se můžete zaregistrovat také na trojici jarních Mattoni půlmaratonů – 
v Karlových Varech, Českých Budějovicích a Olomouci. Na Pražskou štafetu a podzimní Grand Prix 
s půlmaratonem v Ústí nad Labem se registrace otevřou na konci září. A kdy že se RunCzech běžecká 
liga v roce 2017 rozeběhne? 

● Sportisimo 1/2Maraton Praha – 1. dubna 2017 

● Volkswagen Maraton Praha – 7. května 2017  

● Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary – 20. května 2017 

● Mattoni 1/2Maraton České Budějovice – 3. června 2017 

● Pražská štafeta – 14. a 15. června 2017  

● Mattoni 1/2Maraton Olomouc – 24. června 2017  

● Grand Prix – 9. září 2017 

● Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem – 16. září 2017 

 

Na závody RunCzech běžecké ligy se můžete zaregistrovat na adrese www.runczech.com. Přijeďte do 
České republiky a objevte její krásu z pohledu běžce! 

 

http://www.runczech.com/


     

 

 

V případě zájmu o bližší informace nebo fotografie v tiskové kvalitě kontaktujte: 

Prague International Marathon, spol. s r.o. / Tempo Team Prague s.r.o. 

Tadeáš Mahel      

PR & Media      

mob: +420 725 974 749, tel: 233 015 021      

Františka Křížka 461/11, 170 00 Praha 7 

email: mahel@pim.cz 
 
 
Poznámka: Přiložené fotografie mohou být použity pouze v souvislosti s touto tiskovou zprávou 
a s uvedením zdroje: RunCzech. 
 
Poznámka pro editory: http://www.runczech.com/en/for-the-media/notes-for-editors/index.shtml 
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