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RunCzech v příštím roce přivítá miliontého běžce  
a umožní přeregistrace 

 
Hned několik novinek pro rok 2018 připravili organizátoři závodů RunCzech. Všechny mají společného 
jmenovatele – vycházejí vstříc běžcům a jejich připomínkám a žádostem. Nejvýraznější změnou v příští sezóně 
tak bude možnost přeregistrace závodníků. V praxi to znamená, že pokud se běžec nebude moci závodu 
zúčastnit, za drobný poplatek bude moci startovné převést na někoho jiného. Běžci navíc již brzy najdou na 
webu www.runczech.com historické výsledky a před každým závodem rovněž startovní listinu. A to nejlepší 
nakonec – na jaře příštího roku RunCzech oslaví svého běžce s číslem milion! 
 
Neuvěřitelných 972 952 běžců. Tolik se jich na závodech RunCzech zapojilo od prvního maratonu v roce 1995 do 
posledního běhu letošní sezóny. „Znamená to, že se nám podařilo změnit život deseti procentům české populace, 
rozběhali jsme vážně neskutečné množství lidí,“ raduje se prezident RunCzech Carlo Capalbo. Miliontého běžce 
uvidí s největší pravděpodobností Volkswagen Maraton Praha. 
 
Druhý milion běžců se může těšit na několik novinek. „Dosud jsme se hodně zaměřovali na zlaté známky, 
sportovní stránku našich závodů a elitní atlety. Vůbec neříkám, že je to špatně, ale teď chceme být blíž běžcům. 
Budeme přinášet jejich příběhy, mluvit s nimi, pomáhat jim a být jim nablízku. Chceme být jakýmsi běžeckým 
patronem – pokud někdo bude potřebovat poradit s čímkoliv ohledně běhání, může se bez obav obrátit na 
RunCzech,“ vysvětluje Capalbo. 
 
Do popisovaných změn zapadá také novinka, která bude zajímat velký počet běžců. Od prvního závodu příští 
sezóny totiž organizátoři umožní přeregistrace. „Myslím, že je na to ten pravý čas. Právě tohle je součástí všech 
změn směrem k běžcům – trochu jim život ulehčit. Nejen při závodě, ale i před ním a po něm,“ dodává Capalbo. 
 
Jak bude celá přeregistrace fungovat, oznámí RunCzech v dostatečném předstihu před prvním závodem, tedy 
před Sportisimo 1/2Maratonem Praha, který se běží v sobotu 7. dubna. „Na formátu přeregistrace intenzivně 
pracujeme a nechceme prozrazovat detaily dříve, než bude vše stoprocentní. Už teď můžu říct, že přeregistrace 
budou možné v rámci jednoho závodu z pohodlí domova,“ vysvětluje ředitel závodů Václav Skřivánek. Samotná 
přeregistrace pak bude zpoplatněna částkou do maximální výše 100 korun.  
 
Běžcům nicméně stále zůstane možnost pojištění storna účasti, při kterém má běžec nárok na náhradu 
startovného (více ZDE). „Přeregistrace nebo pojištění běžcům zajistí, aby jim jejich startovné nepropadlo, pokud 
závod z nějaké příčiny nemohou běžet,“ doplňuje Skřivánek. 
 
Další z plánovaných novinek již běžci na webu www.runczech.com mohou průběžně sledovat. V průběhu 
několika týdnů se na stránkách objeví kompletní výsledky všech závodů RunCzech, které si účastníci mohou 

https://www.runczech.com/cs/pro-bezce/pojisteni-storna-ucasti/index.shtml


  

 

seřadit jak podle oficiálního, tak podle čipového času. Momentálně jsou dostupné výsledky od roku 2003 do 
současnosti. Před samotnými závody pak bude na webu rovněž dostupná startovní listina daného běhu. 
 
V této chvíli jsou otevřené registrace na všechny závody RunCzech. Sportisimo 1/2Maraton Praha je dostupný již 
pouze ve třetí cenové vlně, ostatní závody v prvních dvou. 
 

 

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/cs/pro-media/poznamky-pro-editory/index.shtml 
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