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Aktualności półmaraton
Szukana fraza
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Kategorie wszystkie kategorie ... ▼
Szukaj

Znaleziono 66 wiadomości.
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2017-08-25

PKO BP partnerem III Rafako Półmaratonu Racibórz!

kategoria:
Aktualności dla
biegaczy

PKO BP wspiera raciborski półmaraton!

2017-08-21

Kuźnia Mocy partnerem III Rafako Półmaratonu Racibórz!

kategoria:
Aktualności dla

biegaczy

"Energetyki" dla biegaczy!

2017-08-18

Konferencja prasowa III Rafako Półmaraton Racibórz

kategoria:
Aktualności dla
biegaczy

W piątek, 18.08.2017 r., na raciborskim Rynku odbyła się konferencja prasowa III Rafako Półmaratonu
Racibórz.

2017-08-17

Ruszyła licytacja startowej Jedynki!

kategoria:
Aktualności dla
biegaczy

III Rafako Półmaraton Racibórz - ruszyła licytacja "1" - dochód w całości przeznaczony na leczenie
Michałka Junki

2017-08-08

Upoważnienie do odbioru pakietu oraz oświadczenie o stanie
zdrowia

kategoria:
Aktualności dla
biegaczy

Dokumenty do pobrania

2017-08-04

PODNOSIMY LIMIT DO 1000 OSÓB!!!

kategoria:
Aktualności dla
biegaczy

Zwiększamy limit biegaczy do 1000 osób! WOW!

2017-08-02

MISTRZOSTWA POLSKI ENERGETYKÓW W PÓŁMARATONIE

kategoria:
Aktualności dla
biegaczy

Pracowników ﬁrm i zakładów branży energetycznej zapraszamy do udziału w Mistrzostwach Polski
Energetyków w Półmaratonie!

2017-07-31

Wolontariusze ciągle poszukiwani!

kategoria:
Aktualności dla
biegaczy

III Rafako Półmaraton potrzebuje Waszego wsparcia :)

2017-07-23

Rafako Półmaraton Racibórz to również atrakcje dla
najmłodszych!

kategoria:
Aktualności dla
biegaczy

Organizatorzy biegu nie zapominają o naszych milusińskich. Podczas półmaratonu znajdzie się również
coś i dla nich.

2017-07-23

Poznaj lub przypomnij sobie trasę Rafako Półmaratonu Racibórz

kategoria:
Aktualności dla
biegaczy

Trasa III Rafako Półmaratonu Racibórz przebiegnie tymi samymi ulicami co w dwóch poprzednich
edycjach!
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