Orestiada Belediyesine bağlı Kastanies'de, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü
"Christodoulos Riziotis" adına 4. Arda Nehir Kenarı Yolu koşusu düzenleniyor.
25. Gençlik Buluşması "Arda 2019" çerçevesinde, Orestiada Belediyesi, 27 Temmuz Cumartesi günü,
Arda nehrinin kıyısındaki; 4. Nehir Kenarı Yolu'nda, 2016'da bu özel etkinliğin koşucusu ve
şampiyonu olan Christodoulos Riziotis adına dört yıl süreyle düzenliyor.
Ve bu yıl, iki ayrı 3 km ve 10 km parkurlarla zenginleştirilmiş ve katılımcılar Arda Nehri boyunca güzel
bir nehir kenarı koşusu yapma şansına sahip olacaklar.
Koşu talimatları:
- 3 km ve 10 km'lik koşulara katılım için yaş sınırı yoktur.
- Küçük katılımcılar için ebeveyn veya veli, yarış platformunun elektronik platformundaki sorumlu
ebeveyn rıza beyanını doldurmalı ve bunu imzalanmış olarak koşuların yapıldığı gün sekreterliğe
sunmalıdır.
- 10 yaş altı çocuklar için, yarış sırasında refakatçı gereklidir.
- 3 km ve 10 km parkurlara kaydolmak için, koşuların çevrimiçi platformunda bulacağınız ilgili başvuru
formunu doldurmanız gerekmektedir: katılımcılar tıbbi sorumluluğu üstlenirler.
- Başvurular, 23 Temmuz 2019 Salı ya da her iki parkur için 250 katılımcı tamamlanıncaya kadar
sürecektir.
- Kayıtlar, koşuların başlamasından bir saat öncesine kadar, başlangıç alanında; her iki koşu için 250
katılımcı sayısı tamamlanmamışsa sekreterliğe kayıt yapılabilir.
- Her iki parkura da katılım ücretsizdir.
- Tüm katılımcılara koşu tişörtünün yanı sıra koşu hatıra madalyası verilecektir.
- Her iki parkurda kazanan ilk 3 bay ve bayan koşuculara birer kupa verilecektir (genel kategori).
- 10 kilometrelik parkurun 50 yaş üstü kazanan ilk 3 bay ve bayan koşucuya birer kupa verilecektir
(özel kategori).
- Koşuya katılacak olan en yaşlı bay ve bayan koşuculara da kupa verilecektir.
- Yarışma gününde katılımcı numarası ve diğer materyallerin alınması, Sekreterya tarafından
(Kastanies'de "Arda 2019" etkinlik alanının girişi) koşuların başlamasından yarım saat öncesine
kadar yapılacaktır.
- Kaydın onayı için, polis kimliği veya diğer ilgili belgelerin (pasaport, ehliyet vb.) sunulmasını
gerektirir.
- 10 km ve 3 km koşuların başlangıç ve bitişi etkinlik alanının girişinde olacaktır.
- Başlangıç saati: 10 km. koşu 18: 30'da; 3 km koşu 18: 40'da olacaktır.
- Parkurun tamamı; kırsal alan ve ormanın topraklı yollarında oluyor.

- Koşunun web sitesinde, koşudan sonra tüm resmi sonuçlar; tüm bay ve bayan sporcuların
performansları ilan edilecektir.

İlgilenenler; gerekli açıklamalar için (Orestiada Belediyesin'deki) şu tel. 2552350334 başvurabilirler.

Daha fazla bilgi için link: http://ardas-run.eu/

