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2018-08-17

Trwa licytacja startowej Jedynki

kategoria:
Aktualności dla
biegaczy

Na oﬁcjalnym fanpage 4Biegi Racibórz trwa licytacja pakietu startowego nr Jeden.

2018-08-17

Konferencja prasowa IV RAFAKO Półmaraton Racibórzprezentacja koszulki, medalu i nagród

kategoria:
Aktualności dla
biegaczy

Na świeżo wyremontowanym stadionie miejskim odbyła się dziś konferencja prasowa tegorocznej edycji
RAFAKO Półmaraton Racibórz. Prezentowane były: koszulka techniczna, w której będą mogli wystartować
zawodnicy, medal oraz nagrody, w tym Toyota Aygo.

2018-08-07

Energetycy i nauczyciele na start

kategoria:
III Rafako Półmaraton
Racibórz

Mistrzostwa Polski Energetyków i Nauczycieli podczas półmaratonu

2018-08-03

Biuro Zawodów w Aquaparku H2Ostróg

kategoria:
III Rafako Półmaraton

Racibórz

Odbiór pakietów startowych odbywać się będzie w sobotę (25.08) i w niedzielę (26.08) w Biurze Zawodów
w Aquaparku H2Ostróg przy ul. Zamkowej 4

2018-08-03

IV Mini RAFAKO Półmaraton Racibórz- zapisz się i pobiegnij dla
Natalki

kategoria:
III Rafako Półmaraton
Racibórz

Trwają zapisy na bieg charytatywny.

2018-07-31

500 zł dla najlepszej grupy dopingującej na półmaratonie

kategoria:
Aktualności dla
biegaczy

Zaproszenie dla grup dopingujących

2018-07-23

IV RAFAKO Półmaraton Racibórz- nowa trasa z atestem PZLA

kategoria:
Aktualności dla
biegaczy

Nowa trasa IV RAFAKO Półmaraton Racibórz

2018-07-16

Przebiegnij raciborski półmaraton, odjedź Toyotą Aygo

kategoria:
Aktualności dla
biegaczy

Podczas IV RAFAKO Półmaraton do wygrania będzie Toyota Aygo 2018

2018-07-05

Darmowe wejściówki do H2Ostróg

kategoria:
III Rafako Półmaraton
Racibórz

Biegacze, którzy ukończą półmaraton będą mogli skorzystać z darmowej wejściówki na basen.

2018-07-04

Mini RAFAKO Półmaraton Racibórz dla Natalki Kwiatkowskiej

kategoria:
III Rafako Półmaraton
Racibórz

Brieﬁng prasowy w TEB Edukacja Racibórz z udziałem przedstawiciela organizatorów i mamy Natalki
Kwiatkowskiej.
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