
Milí sportovní přátelé, vážení členové Českého atletického svazu, 

 

            v návaznosti na loňský pilotní projekt Českého atletického svazu a RunCzech, Vám, 

respektive Vašim registrovaným členům, i letos přinášíme možnost zvýhodněné ceny 

registrace na Volkswagen Maraton Praha v garantované výši 600,- Kč. S ohledem na to, 

že loňská nabídka, která vzešla z úzké a dlouhodobé spolupráce Českého atletického svazu a 

RunCzech, měla ve Vašich řadách velký ohlas, je pro rok 2018 registrovaným členkám a 

členům atletických oddílů a klubů, členů ČAS (dále jen AO/AK), vyhrazeno dokonce 150 

startovních čísel na tento vrchol domácí běžecké termínovky. 

Komu je zvýhodněné startovné určeno? 

 registrovaným členkám a členům Vašeho AO/AK, kteří chtějí běžet Volkswagen 

Maraton Praha 2018, ale nemají výkonnost na účast v mistrovské kategorii. 

 běžkyním a běžcům, kteří na Vašem stadionu trénují v rámci své běžecké přípravy, ale 

nejsou členkami a členy Vašeho AO/AK[1]. 

Co je pro zvýhodněnou registraci třeba udělat? 

 AO/AK - do 10. listopadu 2017 poslat na adresu ipechova@atletika.cz předběžný počet 

registrací, které si pro svůj oddíl nebo klub chcete rezervovat. 

 individuální přihlášení – do 10. listopadu 2017 na adresu ipechova@atletika.cznapsat, 

že máte zájem o rezervaci zvýhodněné registrace; uvést jméno, příjmení a AO/AK, za 

který plánujete běžet. 

 Po 10. listopadu 2017 budou rozeslány slevové kódy, které je třeba zadat v průběhu 

registrace na Volkswagen Maraton Praha 2018. Registraci je třeba provést do 15. 

prosince 2017. 

 Zvýhodněné startovné mohou využít pouze registrovaní členové a členky AO/AK. 

Případně je tedy třeba vyřídit nejprve registraci v AK či AO a teprve poté se přihlásit na 

Volkswagen Maraton Praha 2018.[2] 

Máte ve svých řadách členky a členy, které by možnost zvýhodněného startovného mohla 

oslovit? Myslíte, že by možnost zvýhodněného startovného uvítali sportovci, trénující ve 

Vašich prostorách? Předejte jim tento dopis, sdílejte jej na webových a facebookových 

stránkách oddílu nebo jej vyvěste na nástěnce ve Vašem zázemí! 

S případnými dotazy se obracejte na mail ipechova@atletika.cz nebo volejte 

727 872 546.                     

 

[1] Pro využití této nabídky je třeba, aby se jimi do 10. listopadu 2017 stali. 
[2] Dovolujeme si upozornit, že při nesplnění této podmínky bude registrace stornována a startovní číslo postoupeno dalším 

zájemcům. 
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