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TOTAL CHAMBERS CUP

TOTAL Chambers Cup je součástí 2. ročníku největšího 
štafetového běhu v České republice O2 Pražská štafeta 4×5, jehož 
se zúčastní celkem osm tisíc amatérských i profesionálních běžců. 

Závod je určen pro týmy sestavené z pracovníků obchodních 
komor a zaměstnanců členských společností. 

Hlavním partnerem TOTAL Chambers Cup je společnost 
TOTAL, čtvrtá největší olejářská společnost na světě a člen 
všech zúčastněných obchodních komor. 

Partnerskou charitativní organizací tohoto běhu se letos stala 
mezinárodní humanitární organizace Lékaři bez hranic. 

Z každé týmové registrace v základní ceně poputuje na konto 
organizace  500 Kč a vy máte možnost tuto částku dále navýšit. 
Tak neváhejte, sestavte štafetový tým a pojďte si zaběhat a podpořit 
dobrou věc! 

TOTAL Chambers Cup is part of the 2nd edition of the largest 
relay race in the Czech Republic, the O2 Prague Relay 4×5, 
involving eight thousand of amateur and professional runners 
in total. 

The event is open to teams consisting of employees of Chambers 
of Commerce and employees of their member companies. The 
general partner of TOTAL Chambers Cup is the company 
TOTAL, the fourth largest oil company in the world and 
member of all participating Chambers of Commerce. 

Partner charity of the event for this year is an international 
humanitarian organization Médecins Sans Frontières – Doctors 
Without Borders. From each team registration in basic price, 
CZK 500 goes to Doctors Without Borders and you have the 
opportunity to donate even more. 

So don t́ hesitate, form a team, come to do some running and 
help a good cause!

TOTAL
CHAMBERS CUP

15. 6. 2017, VÝSTAVIŠTĚ HOLEŠOVICE

REGISTER NOW 
for your Chamber of Commerce

Registrations will go directly through non-profit institution 
Doctors Without Borders. To registrate your team go to

 www.msf.cz/en/chamberscupformsf

Joint training of all participating Chambers of Commerce 
in running center Running Mall

When? 20th April 2017, 5 P.M.
Where? Running center 

Running Mall – Františka Křížka 11, Prague 7
What? Opening of the meeting, seminar and enjoyable 

group run folowed by healthy dinner
Do not forget to bring your running equipment
You can test and borrow sports shoes on site at 

adidas running – Prague Marathon Store

REGISTRUJ SE 
za svou obchodní komoru

Registrace týmů probíhají přímo přes neziskovou organizaci 
Lékaři bez hranic. Pro přihlášení týmu navštivte web 

www.lekari-bez-hranic.cz/
chamberscupprolekarebezhranic

Společný trénink všech zúčastněných obchodních komor 
v běžeckém centru Running Mall 

Kdy? 20. 4. 2017, 17:00 
Kde? Běžecké centrum Running Mall –

 Františka Křížka 11, Praha 7
Co? Zahajovací setkání, beseda a příjemný společný výběh 

následovaný zdravou večeří
Nezapomeňte si vzít své běžecké vybavení 

Sportovní obuv je možné vyzkoušet a zapůjčit na místě 
v adidas running – Prague Marathon Store 



  

CHAMBERS CUP

TEAM BOX
Plně vybavený stan pro 50 návštevníků, který zaručí komfort 

celému týmu, VIP hostům a vašemu fanklubu během 
O2 Pražské štafety 4×5. Pro více informací a objednání navštivte 

www.runczech.com 

STARTOVNÉ
Základní cena registrace pro jeden čtyřčlenný štafetový tým činí  
4.000 Kč (s DPH). Z této ceny jde 500 Kč neziskové organizaci 

Lékaři bez Hranic, která poskytuje odbornou zdravotnickou 
pomoc lidem v ohrožení a v případě krizí.

Váš tým může přispět na dobrou věc i vyšším příspěvkem dle 
vlastního uvážení. Výsledná vybraná částka bude slavnostně 

předána při vyhlášení vítězných štafet bezprostředně po 
uskutečněném běhu.

STARTOVNÉ ZAHRNUJE
Piknikový koš s občerstvením • Startovní číslo 

se zapůjčeným elektronickým čipem a vaším logem 
• Startovní batoh • Běžecké tričko • Startovní taška 
s partnerskými dárky • Marathon Music Festival • 

Občerstvení v prostoru startu/cíle a na trati • Pamětní 
medaile • Úschovna startovních tašek a možnost využití 

převlékáren • On-line výsledky • On-line diplom • 
Vyhlášení výsledků • Společný trénink všech zúčastněných 

obchodních komor v běžeckém centru Running Mall

ENTRY FEE INCLUDES:
• Picnic basket with refreshment • Start number with non-
disposable timekeeping chip and logo • Start backpack • 

Running T-shirt • Start bag with gifts from the partners • 
Marathon Music Festival • Refreshment points in the start and 

finish area and on the course • Medal in the finish
• Start bag deposit & changing room • On-line results

• On-line diploma • Award ceremony • Joint training of all 
participating Chambers of Commerce in running center 

Running Mall

Čtvrtek 15. 6. 2017
Výstaviště Holešovice

start v 18:00
časový limit 3 h

každý člen štafety běží 
jeden pětikilometrový okruh

Thursday, June 15,  2017
Výstaviště Holešovice exhibition ground

Start at 18:00
Time limit 3 hours

Each team member runs  
5k lap

TEAM BOX
Fully equipped tent for 50 guests that ensures comfort to the 
whole team, VIP guests and your fan club during the 
O2 Prague Relay 4×5. For more information and making 
orders go to www.runczech.com/en 

ENTRY FEE:
Basic price for the registration of a four-members relay team
is CZK 4,000 (including VAT). CZK 500 from this price 
goes to non-profit organization Médecins Sans Frontières – 
Doctors Without Borders, which provides professional medical 
assistance to people in danger and in case of crises. Your team 
can contribute to a good cause by even higher contribution 
according to it ś discretion. Final gathered amount will be 
ceremonially handed over during awards ceremony of the 
winning relay teams immediately after the run.

#CHAMBERSCUP


