В събота, 27 юли 2019 г. се провежда 4-то състезание по река Арда "Христодулос
Ризиотис", в село Кастаниес, община Орестиада.
http://ardas-run.eu
В рамките на 25-та младежка среща "Ардас 2019", Община Орестиада организира за
четвърта поредна година в събота, 27 юли 2019 г., 4-то състезание, осветен на бегача и
шампион на това събитие през 2016 г., Христодулос Рициотис.
И тази състезание пътят ще бъде обогатен с два (3 и 10 километрови) маршрута, а
участниците ще имат възможност да изминат красива крайбрежна езда край река
Арда.
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Участието в двата маршрута е безплатно
Няма ограничение за възраст за участие в 3 км и 10 км.
Всички участници ще получат тениската на мача, както и възпоменателния
медал
Първите трима победители от двете маршрути ще получат купа
Първите трима победители от 10-километровия маршрут, мъже над 50 г и жени
над 45 г, ще получат купа
по-възрастен мъж и по-възрастна жена, които ще участват в състезанията ще
получат купа
За незначителни участници родителят или настойникът трябва да попълнят
декларацията за съгласие (намира се на електронна платформа хасъстезанието)
и да я предадат в деня на състезание в секретариата.
За деца под 10 години е необходим ескорт по време на състезанието.
За регистрация трябва да бъде попълнена онлайн заявка в онлайн платформа
на състезание (с което участниците поемат медицинска отговорност)
Заявленията ще се подават до вторник, 23 юли, 2019 г. или до достигане на
ограничението от 250 участника.
Регистрациите могат да бъдат направени до един час преди началото на
състезанието в секретариата, ако не е достигнат ограничението от 250
участника
Получаването на номера за участие и други материали ще се проведе в деня на
състезанието от секретариата (вход на мястото на събитията " Ардас 2019" в
Кастанес) до половин час преди старта.
За потвърждаване на регистрацията се изисква лична карта или друг документ
(паспорт, шофьорска книжка и др.).
Старт: Състезание 10 км в 18:30 часа. Състезание 3 км в 18:40 часа.
Състезание минава изцяло по черни пътища и гора.
Официалните резултати и представянето на всички спортисти ще бъдат обявени
на уебсайта на състезанието.

Заинтересованите могат да се свържат за всеки уточнения в тел. +302552350334
(община Орестиада).

Повече информация на връзката: http://ardas-run.eu

