Büyükada Koşusu Kayıt ve Katılım Şartları
Büyükada Koşusu; açık adresi Hüseyinağa Mahallesi– İstiklal Cad. İstiklal Palas
No:50 D: 515 Beyoğlu/İstanbul olan Bro Event Spor Organizasyonları Tic. Ltd. Şti ve
açık adresi Çınar Meydanı No. 86 Büyükada 34970, İstanbul olan Adalar Kültür
Derneği ortaklığı ile düzenlenir.
1. KATILIM
Büyükada Koşusu’na kayıt olan kişiler işbu sözleşmeye konu olan kayıt işlemini
gerçekleştirerek Katılım Şartlarını kabul etmektedirler. Bu bağlamda:
1.1 10 Mart 2001 ve öncesi doğumlu, yeterli sağlık koşullarına sahip, amatör ve
profesyonel koşucular 5K, 10K,21K ve Takım Maratonu parkurlarına katılabilir.
Organizasyon gerekli gördüğü durumlarda sporculardan sağlık raporu isteyebilir veya
yarışmadan men edebilir.
1.2 Organizasyon, sporcunun kimlik bilgilerini doğrulama hakkına sahiptir. Kimlik
bilgileri hakkında hatalı veriler içeren kayıtlar, uygunsuz kabul
edilecektir. Organizasyon bu durumda katılımcıyı diskalifiye etme ve alana almama
hakkına sahiptir.
1.3 Organizasyon, toplam katılımcı sayısını sınırlama, kayıt tarihlerinde, iptal ve iade
koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Böylesi durumlarda;
katılımcılara, büyükadakosusu.com sayfasından bilgi verilecektir.
1.4 Organizasyon minimum ve maksimum katılımcı sayısı belirleme hakkını saklı
tutar. Belirlenen minimum katılımcı sayısının altında kalınması halinde yarışmayı iptal
etme, erteleme seçimlik haklarından birini kullanabilir.
1.5 Organizasyon hava durumu, doğal afetler ve ülkede oluşabilecek olağan üstü
durumlarda önceden belirtmeksizin yarışmayı iptal etme veya erteleme yoluna
gidebilir. Böylesi durumlarda; katılımcılara, büyükadakosusu.com sayfasından bilgi
verilecektir.
1.6 Büyükada Koşusu sadece Organizasyonun idaresinde koşulacaktır.
Organizasyonun yarış ile ilgili tüm konularda kararı nihaidir.
2. KAYIT
2.1 Büyükada Koşusu’na kaydolmak ve yarışla ilgili tüm bilgilere ulaşmak
için büyükadakosusu.com adresine başvurulur.
2.2 Aşağıda bulunan veriler büyükadakosusu.com’da yer alan katılımcı listelerinde
ve sonuçlarda süresiz yayınlanacaktır: Ad, soyad, uyruk, yaş grubu, kulüp/şirket
bağlantısı.

2.3 Büyükada Koşusu’na katılma hakkı kişiseldir , göğüs numaraları ve katılım hakları
devredilemez.
2.4 Katılımcılar Büyükada Koşusu öncesinde ve sırasında yarışmadan çekilebilir.
Yarışmadan çekilmeye karar vermeniz halinde, mücbir sebebiniz olsa dahi, ücret geri
ödenmeyecek ve etkinliğe giriş hakkınızı bir başkasına devretmeniz mümkün
olmayacaktır.
3. KAYIT ÜCRETİ VE ÖDEME YÖNTEMLERİ
3.1 Büyükada Koşusu’na katılım, büyükadakosusu.com adresinden, kredi kartı veya
banka kartı kullanılarak tahsil edilecek katılım ücreti ile sağlanabilir. Ödemelerin
içeriğinde tüm vergi ve harçlar bulunmaktadır. Ödeme yapıldıktan sonra, Kayıt
tamamlanmış olacaktır. Kredi kartı veya banka kartı ile yapılan ödemeleriniz, yerel
yazılı hukuka tabi olarak bağlayıcı, ertelenemez, takas edilemez, devredilemez, geri
ödenemez olur.
3.2 Organizasyonun yapabileceği değişiklikler veya iptaller ile alakalı, ulaşım veya
konaklama masraf, İptal ve değişiklik bedellerine karşın herhangi bir sorumluluğu
olmayacak, şikâyet veya dava konusu yapılamayacaktır.
3.3 Katılım bedelinin yegâne karşılığı Göğüs Numarası, Süre Ölçüm Çipi ve
yarışmaya katılım hakkıdır.
3.4 Ödül kazanan katılımcı, Organizasyonun talimatları uyarınca ve bildirim
zamanında belirtilen süre (yarışın bitim tarihinden sonraki ilk 15 gün)içinde ödülünü
almazsa, ödülden feragat etmiş olacaktır ve Organizasyon, bir alternatif kazanan
belirleme hakkını saklı tutar.
4. ORGANİZASYONUN KATILIM ŞARTLARINI DEĞİŞTİRME VE DİSKALİFİYE
ETME HAKKI
4.1 Organizasyon Katılım Şartlarını her an değiştirme hakkını saklı tutar ve bu
değişiklikler büyükadakosusu.com ‘da yayınlanacaktır.
4.2 Yarışma sırasında, Organizasyon tamamen kendi takdiriyle, Katılımcıyı bu
Katılım Şartlarına uymadığı için ya da geçerli olan hallerde; Büyükada Koşusu’nda,
etkinlik öncesinde ya da Büyükada Koşusu ile ilgili faaliyetlerdeki davranışlarının,
herhangi bir noktada rahatsız edici olması, bir kişiye, mala ya da Organizasyonun
itibarına zarar verebilecek nitelikte olması ya da zarar vermesi, sosyal medyada
organizasyonu suçlayıcı, rencide edici veya terör ile ilintili paylaşımda bulunması,
giriş formlarında yanlış bilgiler vermesi, centilmenlik dışı davranışlarda bulunması,
çevreye zarar vermesi, gayri resmi bir göğüs numarası ya da yarış etiketiyle
yarışması, başka bir kişiye atanmış ya da başka bir etkinliğin göğüs numarası ya da
yarış etiketiyle yarışması, resmi bir göğüs numarasını ya da yarış etiketini başka bir
kişiye iletmesi, bu numara ya da etiketi başka bir kişiden edinme girişiminde
bulunması, yarış sırasında Büyükada Koşusu’na kaydolmamış bir kişiye tavşan
atletlik yaptırması ve sağlık, güvenlik sebepleri dâhil, fakat bunlarla sınırlı olmamak

üzere; başka herhangi bir türde, yasa dışı ya da uygunsuz davranış nedeniyle
diskalifiye etme ve çıkarma hakkını saklı tutar. Kazanan bir Katılımcının diskalifiye
edilmesi halinde; ödül hakkı düşecek ve/veya ödül bağışlanacak ya da alternatif bir
galibe verilecektir. Herhangi bir sebeple diskalifiye edilen Katılımcılara geri ödeme
yapılmayacaktır. Büyükada Koşusu’ndan diskalifiye edilmiş bireyler resmi
sonuçlardan çıkarılacaktır.
4.3 Katılımcı organizasyonun yarış günü koşullarının güvensiz olduğuna karar
vermesi halinde, yegane takdir yetkisine haiz olarak erteleme ya da iptal kararı
vereceğini kabul ve taahhüt eder. Organizasyonun, doğal afetler(rüzgar, ağır yağmur,
yağmur, dolu, fırtına, hortum, deprem de dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan), terör
olayları, olağanüstü hal, yangın grev tehdidi ya da grev durumu, iş gücü sıkıntıları,
işlerin durdurulması, ayaklanma, savaş, kamu ayaklanması, sel, kaçınılmaz can
kaybı, yarış güzergahı koşulları veya Organizasyonun kontrolünün ötesinde ya da
yerel yönetimlerin talebiyle cereyan eden herhangi bir sebeple ertelenmesi ya da
iptali durumunda, Organizasyonla bağlantılı katılım ücreti ve diğer masrafları geri
iade edilmeyeceğini kabul eder.
5. HAKLARIN VERİLMESİ
5.1 Organizasyon ya da yetki verebileceği üçüncü taraflar, Büyükada Koşusu’ndan
ses kayıtlarını, video kayıtlarını ve fotoğrafları yakalama ve kullanma; isminizi,
görüntünüzü, sesinizi, performansınızı ve biyografi malzemenizi herhangi bir amaç
için (ticari, pazarlama, tanıtım, haber ya da başka türlü olsun) bütün ortamlarda,
sonsuza kadar, yerel yazılı hukuka göre, kullanmak hakkına sahip olacaklardır.
5.2 Organizasyon; Büyükada Koşusu ile ilgili elinde bulunan tüm görsel ve işitsel
doneleri, radyo, televizyon, sinemalar, etkinlikler, veri taşıyıcıları ya da herhangi bir
ortamda ve dünya çapında kullanma, yayınlama, görüntüleme, gösterme, çoğaltma
ve/veya halka sunma imkânına sahip olacaktır. Organizatör görsel ve işitsel
donelerde tadilatlar yapma, aralar verme, kesimler yapma ya da başka değişiklikler
yapma ve bu tadil edilmiş görsel ve işitsel doneleri kısıtlama olmadan kullanma
hakkına sahip olacaktır. Organizasyon; verilmiş hakları, herhangi bir üçüncü tarafa
devretme iznine sahiptir. Büyükada Koşusu’nda bir Katılımcı olarak adınızın
geçmeyebileceğini kabul edersiniz ve Runatolia ile ilişkili herhangi bir mecrada
görünmenizden mali bir kazanç elde etmeyi beklemezsiniz. Mevcut Katılım Şartlarını
kabul ederek, Organizatöre bu görsel ve işitsel doneleri, yukarıda ayrıntıları verilen
koşullarda, kullanma hakkı verirsiniz. Bu kapsamlı hak atamasının yegâne karşılığı,
Büyükada Koşusu’na katılma ve onu kazanma şansı yakalamak olacaktır.
6. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE KORUNMASI
6.1 Bu bölümde yer alan “Kişisel Veriler” tanımı isminizle bağlantılı olarak tutulan
bütün verileri tarif eder. Bu vesileyle Büyükada Koşusu ile bağlantılı olarak girdiğiniz
Kişisel Verilerin doğru ve güncel olduğunu onaylarsınız.
6.2 Kazanan ve/veya dereceye giren katılımcılardan, Büyükada Koşusu ile ilişkili
makul promosyon faaliyetlerinde yer almaları istenecektir. Kazanmaları ve/veya

dereceye girmeleri ihtimalinde ilgili katılımcılara ait Ad, soyad, uyruk, yaş grubu,
kulüp/şirket bağlantısı verileri süresiz bir şekilde saklanabilecek ve kamuoyuyla
promosyon ve sair amaçlı paylaşılabilecektir.
7. SON HÜKÜMLER
7.1 Yarış startı verildikten sonra gecikmeli katılım talepleri kabul edilmeyecektir. Çip,
koşu göğüs numarasının kaybedilmesi halinde etkinlik katılımı imkânsız hale gelir
böyle bir durumda gerçekleşmeyen katılımlar için organizasyon sorumluluk kabul
etmez, katılım bedeli iade edilmez.
7.2 Katılımcı herhangi bir sebeple ve herhangi bir yetkili tarafından diskalifiye edilirse,
Organizasyonun bu durumu yayınlama yükümlülüğü bulunmamaktadır.
7.3 Katılımcı tamamen kendi sorumluluğuyla Büyükada Koşusu’na katılımıyla ilgili
olarak, fiziksel kondisyonunu belirleyerek katılım kararı verir. Organizasyon,
Katılımcının herhangi bir tıbbi / sağlık sorunu için sorumlu tutulamaz.
7.4 Yarış kategorileri ile ilgili tüm seçimler katılımcının sorumluluğundadır ve
Organizasyonu bağlamaz. Bir katılımcının; Yarış ile ilgili eylemleri yerine getirirken,
kendini sakatlaması halinde, Organizasyon sorumlu değildir. Organizasyon; gerekli
gördüğü hallerde, katılımcıyı bir sağlık kuruluşuna yönlendirebilir. Sağlık kuruluşunda
katılımcıya uygulanabilecek tıbbi bakımla ilgili olarak oluşabilecek tüm masraflar,
Organizasyonun sorumluluğu dışında yer almaktadır ve katılımcı tarafından
karşılanır.
7.5 Kayıt Dönemi süresince, Organizasyon yeni yarış parkurları ekleme, mevcut
parkurlarda değişiklikler yapma ve parkurlarla ilgili yeni bilgiler açıklama hakkını saklı
tutar. Organizasyonun parkurlarla ilgili olarak sağladığı her türlü bilgi, özel olarak bilgi
amacına hizmet eder ve Organizasyon üzerinde bağlayıcı bir etkiye sahip değildir.
7.6 Organizasyon ve Yarış Personeli üyelerinin talimatlarına uymak zorunludur.
Büyükada Koşusu’nun düzgün gidişatını rahatsız eden ya da Katılımcıların
güvenliğini tehlikeye atan riayetsizlik olması halinde, Organizasyon herhangi bir anda
ilgili kişiyi Büyükada Koşusu’ndan yasaklama ve/veya diskalifiye etmeye yetkilidir.
Sağlık personeli; katılımcılarla ilgili karar verme tasarrufuna sahiptir. Katılımınızla
birlikte; siz ve sizle ilgili tüm nedenler; hiçbir şekilde organizasyonun sorumluluğu
olarak kabul edilmeyecektir.
7.7 İşbu şartların kabulü ve kayıt işleminin tamamlanması Büyükada Koşusu’na
katılım hakkı elde edilmesi için başlı başına yeterli nitelikte değildir. Katılımcının, işbu
şartların kabulü ile birlikte bizzat Büyükada Koşusu kayıt alanına, Organizasyon
tarafından ilan edilen tarihlerde gelerek, katılım kitini teslim alması ve Organizasyon
Kaydi, Yükümlülük, Risk Ve Tazminat Feragati Sözleşmesi’ni okuyup imzalaması ile
katılım hakkı elde edilmiş olur.
Katılımcı, toplam 7 ana madde ve alt maddeleri ile bir bütün olan, Büyükada Koşusu
Kayıt ve Katılım Şartlarını özgür iradesi ile okuduğunu beyan eder.Yazım punto

ölçülerinin ve yazım dilinin net ve anlaşılır olduğunu, Kayıt ve Katılım Şartlarında yer
alan tüm detayları kabul ederek ve hiçbir maddeyi dava konusu etmeyeceğini taahhüt
ederek, yarışmaya kayıt olmaktadır .

Kayıt Onayı
Kayıt onayı Kredi Kartı ve EFT ile ödemenizi tamamlamanız sonucunda Kayıt Onayı
e-posta adresinize gönderilecektir.

Kayıt Ücretleri
10 Mart 2019 Büyükada Koşusu Katılım Ücretleri
Erken Kayıt Tarihleri Normal Kayıt Tarihleri
Yarışma

1-31 Aralık 2018

Geç Kayıt Tarihleri

1 Ocak- 10 Şubat 2019 11 Şubat- 4 Mart 2019

21K

70 TL

90 TL

110 TL

10K

70 TL

90 TL

110 TL

5K

70 TL

90 TL

110 TL

Takım maratonu**

70 TL

90 TL

110 TL

*Kayıt fiyatlarında, ödeme yapılan tarih esas alınır.
** Takım maratonu için her bir kişinin yapması gereken ödeme tutarıdır.

Kayıt Değişikliği
Kayıt ücreti veya göğüs numarası başkasına devredilemez.
Kategori/Parkur değişikliği istekleri yarışmanın online kayıtları açıkken şu şekilde
karşılanır;
Yarışma gününe 80 günden daha fazla varsa ücretsiz değişiklik, 79-40 gün arasında
değişiklik ücreti için 20TL, 40 günden daha az sürelerde 30TL değişiklik ücreti alınır.

Büyükada Koşusu’na online ödeme sistemi sayesinde kredi kartı veya EFT/Havale
yöntemi ile kayıt olabilirsiniz.

Kayıt İptali
Yarışa katılımdan herhangi bir sebeple vazgeçildiği takdirde para iadesi mümkün
değildir.

Yaş Sınırı
Büyükada Koşusu’na yarışma günü itibariyle 18 yaşından gün almış herkes katılabilir.

Mesuliyet ve Sigorta

Büyükada Koşusu’na katılımda mesuliyet katılımcılara aittir.
Organizasyon, yarışı gerçekleştiren kuruluş ve İstanbul şehri her türlü
mesuliyetten muaftır. Buna; kazalar, çalınan kıyafet ya da başka araç
gereçler de dahildir. Spor alanında tıbbi kontrol özellikle tavsiye
edilmektedir. Katılımcılar koşuya başlamaları durumunda herhangi bir
sağlık engellerinin bulunmadığını beyan etmiş kabul edilirler.

Kategoriler
Bireysel Yarış
Yarışmayı başarıyla bitiren herkese katılım madalyası verilecektir. Ayrıca genel
klasman ve aşağıdaki tabloda belirtilen yaş kategorilerinde ilk üçe giren kadın ve
erkek sporculara kupa verilecektir.
Ödül sıralaması genel klasmandan başlayarak yapılacaktır. Genel klasmanda
dereceye giren sporcular yaş kategorisi tasnifine dahil edilmeyecektir.
Sponsor ödülleri daha sonra ilan edilecektir.
21K- 10K- 5K Kadın ve Erkek Yaş Kategorileri
Kategori

Doğum Yılları

18-35 Yaş

09.03.2001 - 1984

36-45 Yaş

1983 - 1974

46-55Yaş

1973 - 1964

56+

-1963

Takım Maratonu(4 x 10K Parkuru)
Takım maratonuna katılım 4 sporcu ile gerçekleşecektir. Tüm sporcular aynı anda
start alacak ve sıralama yapılırken tüm sporcuların süreleri toplamı takımın
derecesini belirleyecektir. Herhangi bir nedenden dolayı yarışı eksik tamamlayan
takımlar sıralamaya dahil edilmeyecektir.
Takım maratonuna katılan tüm sporcular 10K parkurunu koşacaktır. Burada yaş
tasnifi yapılmayacak olup ödül töreni aşağıdaki kategori sistemine göre yapılacaktır.
Yarışmayı başarıyla bitiren herkese katılım madalyası verilecektir. Ayrıca ilk üçe giren
takımlara kupa verilecektir.
Takım maratonunda yarışan sporcular aynı zamanda 10K parkurunun genel klasman
sıralamasına bireysel olarak dahil edilecektir. Burada dereceye giren sporcular
bireysel ödüllerini ayrıca alacaktır. Takım maratonunda yarışan sporcular yaş 10K
parkurunun yaş kategorisi tasnifine dahil edilmeyecektir.
Sponsor ödülleri daha sonra ilan edilecektir.
Takım Maratonu Kategorileri
Takım Kombinasyonu Kategori
4 Erkek
Rüzgar
3 Erkek 1 Kadın
Rüzgar
2 Erkek 2 Kadın
Toprak
3 Kadın 1 Erkek
Toprak
4 Kadın
Güneş

Yarış Kuralları
1. Katılımcılar, yarış kitlerini teslim alabilmek için kimlik ibraz etmek ve
feragatnameyi imzalamak zorundadır. Her katılımcı kendi kitini şahsen teslim
almak zorundadır. Katılımcı dışında kimse kendine ait olmayan kiti teslim
alamaz.
2. Büyükada Koşusu parkurları ilan edildiği saatte toplu çıkış ile başlar.
3. Göğüs numalaraları hep görünür olacak şekilde takılır.
4. İşaretli parkurlar takip edilerek koşulur. Yarış günü işaretlenmiş parkur
önceden ilan edilenden farklı olabilir. Parkur üzerinde kurulan sayıda hakem
noktasından geçmek ve geçtiğini ispatlamak yarışmacının kendi
sorumluluğudur. Bu koşul, elektronik çipin hakem tarafından okunduğu kontrol
noktalarında da geçerlidir.
5. Bütün parkurlarda en hızlı tamamlayan kazanır. Yarışmada zaman tutma, net
zaman (Finiş çizgisi anı-Start çizgisi anı) şeklinde yapılır. Ancak Genel
erkekler ve kadınlar ilk üç sıralaması oluşturulurken start işareti anı temel alınır
ve ne zaman başlangıç halısından geçildiğine bakılmaksızın finiş çizgisini

önce geçen önde bitirmiş olarak kabul edilir. Genel kategoride ilk 3 sıra
hedefi olan yarışmacının en önde start alması kendi sorumluluğundadır.
6. Genel parkur sıralamasında kürsüye çıkanlar yaş kategorisinde kürsüye
çıkmazlar.
7. Parkurları tamamlayanlara bitirme madalyası verilir.
8. Katılımcılar Risk Kabul Formu'nu imzalayarak kendi sorumlulukları ile
yarışırlar.
9. GPSli kol saati kullanmak ve organizasyonun verdiği data ile koşmak
serbesttir. Organizasyonun yayınladığı haritalar dışında haritayla koşulamaz.
10. Yarışma sırasında genel trafik, mülkiyet ve güvenlik kurallarına uymak
yarışmacının kendi sorumluluğudur. Organizasyon tarafından men edilmiş
bölge, geçit ve yöntemler kullanılması yasaklanmıştır. Bu kuralın ihlali
durumda oluşacak hukuki sorunların muhatabı yarışmacıdır, organizasyon
sorumlu tutulamaz.
11. Yarışmayı çeşitli sebeplerle bırakanlar MUTLAKA organizasyona haber verir
ve varışa gelir.
12. Yarışma sırasında burada yazmayan konularda TAF (Türkiye Atletizm
Federasyonu) kuralları uygulanır.
13. Yarışma boyunca çekilen fotoğraf ve diğer görüntülerin hakları organizasyona
aittir, herhangi bir hak talep edilemez.
14. Büyükada Koşusu parkurlarına köpek, bebek arabası ve tekerlekli sandalye ile
katılmak mümkün değildir.
15. Geçici sonuçlar yayınlandıktan sonra, müsabaka (yarışta parkurda kalma)
süresi bitiminden sonraki 1 saat içerisinde 100TL itiraz bedeli ve dilekçe ile
etkinlik direktörlüğüne başvurarak protesto ve itirazınız yapılabilir. İtirazınızın
kabul olması halinde protesto bedeli geri ödenir ve gerekli düzeltme yapılarak
sonuçlar revize edilir. İtiraz geçersiz bulunursa ücret iadesi yapılmaz. Daha
sonra yapılacak itirazlar geçersizdir.
16. Parkurların bir kısmı trafiğe açık yollardan geçebilir. Trafik kurallarına uymak
ve araçlara dikkat edip emniyetli geçiş yapmak yarışmacının
sorumluluğundadır.
17. Yarış numaraları her zaman görünür şekilde takılmalıdır.
18. Parkur sayfalarında açıklandığı üzere rotalar patika koşusu normlarında
aralıklı işaretler (şerit kurdeleler ve bazen ikaz şeritleri, gece koşusunda
reflektörlü işaretler) takip edilerek koşulacaktır. Öndeki koşucuya yetişmek için
koşarken işaretleri takip etmek koşucunun kendi sorumluluğudur. Sapaksız
ana yollar dışında (bu bölümlerde işaretlerin arası 100m olabilir) bir işaretten
en az bir sonrakini görebilirsiniz. Sapaklara yaklaştığınızda işaretleme

sıklaşır.Öndeki koşucuyu takip etmek yerine işaretleri takip etmeye dikkat
ediniz!!
19. Parkur işaretleri takip ederek bulunur, doğru işaretleri takip edip doğru rotayı
bulmak yarışmacının sorumluluğundadır.
20. Organizasyon komitesi yarışma kurallarına, diğer yarışmacılara, organizasyon
görevlilerine, yerel halka ve geçerli kanunlara, etik ilkelere saygı göstermeyen,
kural dışı ve rahatsız edici davranışlarda bulunan kişileri tespit anında yarış
dışı bırakabilir, start almasını engelleyebilir, yarış bitmiş ise derecelerini iptal
edebilir, madalya ve ödüllerini geri isteyebilir,devamen yarışlarına kayıt kabul
etmeme ve kayıtlıysa kaydını iptal etme hakkını saklı tutar.
21. Diskalifiye Kurallar
22. Yarışmalar çip zaman sistemi ile takip edilir. Yarışmacıların göğüs
numarasının arkasında bulunan çip çıkış, ara noktalar ve varışta yarışma
zamanını ölçer. Çipini kaybeden diskalifiye olur.
23. Organizasyon hakemleri ve görevli sağlık personeli tarafından yarışa devam
etmesi sakıncalı bulunan kişilerin yarışı durdurulur. Bu karar kesindir ve itiraz
edilemez.
24. Çevre koruma, ikmal ve görevlilere karşı gelmek çeşitli zaman cezaları ile
sonuçlanır.
25. Katılım sertifikaları kağıt olarak değil dijital olarak dağıtılacaktır.
26. Yarışmacılar yarış sabahı göğüs numaraları ile “Vestiyer Çadırı”na bir adet
çanta bırakabilirler. Yarış sonunda yine göğüs numarası ibrazı ile çantalarını
alabilirler.
27. Yarış alanında kadın-erkek giyinme-soyunma kabinleri bulunacaktır. Giyinme soyunma kabinleri spor salonlarında olduğu gibi toplu olarak kullanılacaktır ve
kabinlerde eşya bırakılması yasaktır.

Katılımcılara Sunulacak Hizmetler
-Yarış katılım hakkı
-Zaman ölçüm çipi
-Göğüs numarası
-Yarış parkuru
-Büzgü çanta
-Yarış Tişörtü
-Katılım madalyası
-Vestiyer hizmeti
-Dijital katılım sertifikası
-Yarış sonrası sponsor ikramları

Sağlık Hizmetleri
Başlangıç ve bitiş noktasında sağlık hizmetleri bulunacaktır.

Sağlıkla İlgili Öneriler
Yarış öncesi muayene olunuz. Solunum yolları ve kalp hastalıkları olanlar, maratona
katılmamalıdır. Yarışa, uykunuzu almış ve dinlenmiş olarak katılmalısınız. Yarış
sabahı kahvaltınızı erken yapın, alkollü ve gazlı içeceklerden kaçının. Spor
ayakkabınızı mutlaka çorapla giyiniz. Ayak parmaklarınıza süreceğiniz krem, yarış
sonrasında oluşabilecek yaraları önleyecektir. Yarış esnasında oluşan sağlık
sorunlarında yarışı terk ederek, sağlık görevlilerinden yardım isteyiniz. Yeterli
antrenman, kondisyon ve sağlık başarılı bir koşu için şarttır. Bu konuda mesuliyet
katılımcılara aittir.

