Nr. 1427/29.09.2017
Maratonul București – 14-15 Octombrie 2017

Editia a 10-a a Maratonului Bucuresti (Evenimentul si toate cursele asociate) este
organizata in zilele de 14 si 15 Octombrie 2017 de catre ASOCIATIA BUCHAREST
RUNNING CLUB (Organizatorul) in parteneriat cu FEDERATIA ROMANA DE ATLETISM si
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI.
Data: Cursa va avea loc Duminica, 15 Octombrie 2017.
Distanta cursei: 42,195 km
Ora Start: 9:30
Timp limita: 6 ore de la startul oficial. Alergatorii care ajung la Sosire dupa acest interval de
timp nu vor fi inclusi in clasament. Dupa aceste limite de timp toate drumurile vor fi redeschise
traficului si organizatorii nu vor mai garanta siguranta participantilor.
Start - Bd. Libertatii, in dreptul Parcului Izvor. Sosire – Piata Constitutiei
Pentru a participa la cursele din cadrul evenimentului BUCHAREST MARATON si
pentru a primi kitul de concurs fiecare alergator trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele
conditii:
1) sa aiba cel putin 18 ani impliniti in ziua cursei;
2) sa plateasca taxa de inscriere;
3) sa prezinte un act de identitate pentru verificare;
4) sa isi asume responsabilitatea pentru orice fel de accident sau paguba suferite in timpul
competitiei;
5) sa isi asume responsabilitatea ca au capacitatea fizica si ca au un aviz medical pentru a
participa la cursa la care s-au inscris, Organizatorul isi declina orice responsabilitate cu privire
la orice problema medicala aparuta in timpul sau ulterior Evenimentului;
6) nu este inscris si la alta cursa din cadrul evenimentului Maratonului Bucuresti 2017. Un
alergator va putea participa la o singura cursa din cadrul Evenimentului.
Inscrierea la cursele din cadrul Evenimentului se poate face online (inclusiv persoanele
cu dizabilitati) pana Sambata, 30 Septembrie 2017, prin completarea formularului pus la
dispozitie de catre Organizator pe site-ul www.bucharest-marathon.com. Dupa aceasta data
numarul kiturilor de concurs disponibile pentru inscrieri vor fi anuntate pe site. Se vor mai putea
face inscrieri la Sport Expo in perioada 13-14 octombrie 2017 in limita locurilor disponibile.
Pentru
mai multe informații
marathon.com/info-bim-2/

vă

rugăm

să accesați

site-ul

http://bucharest-

