
GIGATHLON CZECH REPUBLIC 2016 | 4 DNY DO KONCE

ZVÝHODNĚNÉHO STARTOVNÉHO!

Přihlásit se...

TIK TAK!
Přihlas se do konce tohoto měsíce tzn. do čtvrtka 30.6. a ušetříš
tak pár korun. Zvýhodněné startovné končí ve 23:59:59.

GIGATHLON CZECH REPUBLIC 2016 | PRAVIDLA

Aktualizovaná pravidla naleznete na našich stránkách.

Jít na pravidla...

GIGATHLON CZECH REPUBLIC | DALŠÍ AKCE PRO VÁS

VÝBĚH S AMBASADORKOU GIGATHLONU EVOU VRABCOVOU NÝVLTOVOU 30. 6. 2016

Letošní prázdniny odstartujeme hodinovým během s maratonskou běžkyní Evou Vrabcovou
Nývltovou. Startujeme v 18:00 z holešovické prodejny Triexpertu a přidat se můžeš i ty! Nemusíš s
sebou do práce tahat běžecké boty. Triexpert ti zapůjčí k otestovaní běžecké boty značky Brooks a
Hoka One One. Po běhu na Tebe bude čekat menší občerstvení a ze všech zúčastněných
vylosujeme jednoho, který od nás obdrží voucher na "fitting bike neboli přesné nastavení posedu
kola" v hodnotě 2.900 - 4.900,- Kč.
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TESTOVÁNÍ ZÁVODNÍCH TRAS NA LIPNĚ 9. - 10. 7. 2016

Máš-li chuť projet si trasu ještě před závodem přidej se k nám druhý červencový víkend na Lipně. V
sobotu jedeme horské kolo a in-line brusle, v neděli si uděláme výlet po trase silničního kola.

GIGATHLON CZECH REPUBLIC | PARTNEŘI

PŘIJMY VÝZVU A VYHRAJ TAK STARTOVNÉ VE ŠTAFETĚ SUPERLIFE ZDARMA!

Partnerská sportovní aplikace Superlife vypouští mezi vás
postupně 4 sportovní výzvy v disciplinách silniční kolo, horské
kolo, in-line brusle a běh o startovné ve štafetě Superlife zdarma!

KAŽDÝ DOBROVOLNÍK DOSTANE OBLEČENÍ OD NAŠEHO SPORTOVNÍHO PARTNERA KILPI

Jako dalšího našeho partnera Ti představujeme sportovní značku
Kilpi. V tomto brandu se v září na Lipně představí nejen
organizační výbor, ale také 200 našich dobrovolníků.

CHCI BÝT DOBROVOLNÍKEM

GIGATHLON SWITZERLAND 2016 | JUST MASSIVE

O víkendu 10. - 12. června se uskutečnil ve Švýcarsku již 14. ročník Gigathlonu. Tento rok se nesl v
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mottu "Just Massive" a závod byl opravdu masivní. 396 km a 8840 výškových metrů prověřilo
opravdu každého jedince, který se této výzvě postavil. Náš tým se ve Švýcarsku prezentoval v
kategoriích Couple a Team of Five.

GIGATHLON CZECH REPUBLIC 2016 | CALENDAR

9. - 10. July 2016 "Try out the official courses at Lipno"

2. - 4. September 2016 Gigathlon Czech Republic 2016

We wish you all sunny summer, 

Team Gigathlon Czech Republic

 

 

 

 

 

 

 

 

Gigathlon Czech Republic - eventime s.r.o.
Václavské námestí 1 - 110 00 Praha 1 - Czech Republic

info@gigathlon.cz - gigathlon.cz 

Pokud nechcete dostávat náš Newsletter, klikněte prosím zde
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