8 ve 21 km için son kayıt tarihi:
20 Ekim Cuma, 17.30
4 km için son kayıt tarihi:
22 Ekim Pazar, 10.00
Kayıt yeri: LTB Binası
ANA SPONSOR:
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YAN SPONSORLAR:
KATKILARIYLA:

 8 km ve 21 km kategorileri için:

Kayıt için kimlik kartı fotokopisi gerekmektedir.

Son kayıt tarihi:

20 Ekim Cuma 17.30’a kadardır.

Maraton süresi:

21 km maraton koşusu en fazla iki buçuk saat,
8 km maraton koşusu en fazla bir buçuk saat ile sınırlıdır.

 4 km kategorisi kayıt bilgileri:

21 Ekim Cumartesi saat 08.30-16.30 saatleri arasında
ve maraton günü olan 22 Ekim Pazar 08.00-10.00 saatleri
arasında da kayıt yapılabilecektir.

 Başlangıç saatleri:
> 21 km – 07.30
> 8 km – 10.00
> 4 km – 10.30

 Katılım Bedeli:
En az 20 TL

 Ödül Töreni:

23 Ekim 2017, Pazartesi, 19:30 - Bedesten

MARATONA
İLİŞKİN BİLGİLER

Maratonlar dünyanın önemli kentlerinin uzun
yıllar çalışıp marka haline getirdikleri, şehir ruhunu
hareketlendiren, şehre değer katan organizasyonlardır.
Lefkoşa Maraton’la geçmişte tanışmış olsa da son 4
yılda Maraton ülkenin tümünün sahiplendiği, gün geçtik
sonra katılımın ve heyacanın arttığı ve bir marka haline
gelmeye aday noktaya gelen bir organizasyon.

Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor, SOS
Çocukköyü Gülüyor” maratonu
KKTC Atletizm Federasyonu ile
iş birliği içerisinde
gerçekleştirilmektedir.
Maraton boyunca acil durumlar
için Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu,
Devlet Hastanesi’nden
ve Yakın Doğu
Üniversitesi’nden ambulans
hazır bulundurulacaktır.

Lefkoşa için de artık Ekim ayı Maraton heyecanın şehri
çepeçevre sardığı bir ay. Tüm insanların kenetlenerek hem
eğlendiği, hem spor yaptığı hem de katılımları ile şehrin diğer
ihtiyaç sahipleri ile ele el verdikleri bir gün.
LTB’nin düzenlediği ‘‘Lefkoşa Turkcell’le koşuyor SOS Çocukköyü
Gülüyor’’ Maratonu’ndan bu yıl elde edilecek olan gelir ile SOS
Çocukköyü’ndeki çocuklarımızın eğitim ve sosyal aktivitelere ulaşımı
için ihtiyaç duyulan bir araç alımı yapılacaktır. Lefkoşa’ya yine
Maraton ruhu yayılırken insanlarımız kenetlenerek çocuklarımızın
adına anlamlı bir etkinliğin de parçası olacaklardır.
‘‘Lefkoşa Turkcell ile Koşuyor SOS Çocukköyü Gülüyor’’
Maratonu için 22 Ekim Pazar sabahı, ülkenin dört bir yanından
gelecek insanlarımızla çocuklarımızın geleceğine koşmak
üzere buluşalım. Bu organizasyona katılan, kayıt yaparak
katkı koyan herkese, tüm sponsorlarımıza, Atletizm
Federasyonu’na ve LTB personeline teşekkürlerimle.

4 km, 8 km ve 21 km güzergahlarında
yer alacak ücretsiz su istasyonlarımızın
yerleri haritada belirtilmiştir.
BiLGİ VE SORULARINIZ İÇİN...

Mehmet HARMANCI
LTB Başkanı

0533 883 03 63
0533 882 90 02
whatsapp

ANA SPONSOR:

Maraton günü acil bir
durum olması halinde
0533 883 0360, 0533 882 9001
numaraları telefonlardan
Organizasyon Komitemize
ulaşabilirsiniz.

viber

BiP

YAN SPONSORLAR:
KATKILARIYLA:

