4 Biegi Racibórz
http://www.4biegiraciborz.pl/rafako_polmaraton/aktualnosci_polmaraton/st:3/printpdf

Aktualności półmaraton
Szukana fraza
Data od (RRRR-MM-DD)
Data do (RRRR-MM-DD)
Kategorie wszystkie kategorie ... ▼
Szukaj

Znaleziono 66 wiadomości.
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2018-06-26

26 sierpnia startuje IV RAFAKO Półmaraton Racibórz

kategoria:
III Rafako Półmaraton
Racibórz

Dwa miesiące do startu półmaratonu.

2018-06-22

Do zgarnięcia 5 tys. zł podczas IV RAFAKO Półmaraton Racibórz!

kategoria:
Aktualności dla
biegaczy

Nowa trasa i nowa kategoria, to największe zmiany podczas IV RAFAKO Półmaraton Racibórz.

2018-06-03

To już pewne! IV Rafako Półmaraton Racibórz pobiegnie nową
trasą!

kategoria:
Aktualności dla
biegaczy

Szczegóły nowej trasy podamy wkrótce!

2018-05-29

Zostań pacemakerem IV RAFAKO Półmaraton Racibórz

kategoria:
Aktualności dla
biegaczy

Organizatorzy zapraszają pacemakerów, którzy poprowadzą grupy na wyznaczone czasy.

2018-04-11

Mistrzostwa Nauczycieli i Pracowników Oświaty w Półmaratonie!

kategoria:
Aktualności dla
biegaczy

Rywalizacja "oświatowców" odbędzie się podczas IV Rafako Półmaratonu Racibórz.

2018-03-15

IV Rafako Półmaraton Racibórz - bramka do zapisów już otwarta!

kategoria:
Aktualności dla
biegaczy

Można zapisywać się już do IV Rafako Półmaratonu Racibórz, który odbędzie się 26.08.2018!

2017-08-29

Anna Szyjka i Mateusz Wolnik zwycięzcami cyklu Grand Prix
4BiegiRacibórz

kategoria:
Aktualności dla
biegaczy

Projekt Grand Prix 4BiegiRacibórz zakończony powodzeniem!

2017-08-29
kategoria:

III Rafako Półmaraton za nami!

Aktualności dla
biegaczy

Kolejna edycja największego raciborskiego biegu dobiegła końca!

2017-08-26

III Rafako Półmaraton Racibórz - zamknięcie ulic

kategoria:
Aktualności dla
biegaczy

Utrudnienia w ruchu drogowym w dniu 27.08.2017

2017-08-25

Ukończ III Rafako Półmaraton i spersonalizuj swój medal!

kategoria:
Aktualności dla
biegaczy

GrawerBus sprawi, że Twój medal będzie wyjątkowy!
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