
Prista RUN 2020
Дунавски маратон

Дата: 15 март 2020
Място: МЕТРО Русе - Западен парк "Приста"
Състезателни дистанции: 3км, 7км, 14км и 35км
Старт/Финал:
Финалът за всички дистанции е на паркинга на МЕТРО Русе.
• Състезателите на дистанции 3км, 7км и 14км стартират от финала.
• Състезателите на дистанция 35км ще бъдат извозвани с автобуси до старта.

ПРОГРАМА:
15.03.2020г. (Неделя)
07:30-10:30 - Получаване на стартовите пакети и ограничена регистрация на незаявени бегачи на старт-финалната
арена пред МЕТРО Русе
08:20 - Техническа информация за 35км, разяснения по маркировката и сигурността и качване в автобусите
09:15 - Старт на 35км дистанция
10:00 - Техническа информация за 3км, разяснения по маркировката и сигурността
10:15 - Старт на 3км дистанция - само за деца до 12г.
10:45 - Техническа информация за 7км и 14км, разяснения по маркировката и сигурността
11:00 - Старт на 7км и 14км дистанции
14:00 - Награждаване

ИЗИСКВАНИЯ към състезателите, за да могат да стартират:
1. За да участвате, трябва да си изберете една от състезателни дистанции:

• Детска дистанция 3 km,
• Зелена дистанция 7 км,
• Червена дистанция 14 км,
• Синя дистанция 35 км

и да направите своята "Регистрация".
2. Да попълните декларация за участие на собствена отговорност, която да представите преди старта в секретариата
при получаването на стартовия пакет.
3. Да се запознаете с трасето от предоставената от организаторите информация.
4. Да сте в добро здравословно и физическо състояние за преодоляване на съответната дистанция.

Заявки и стартови такси:

pristarun.compass-cross.com

http://pristarun.compass-cross.com/registration
http://pristarun.compass-cross.com/assets/files/Deklaracia_Pristarun_2020.pdf
http://pristarun.compass-cross.com/
http://pristarun.compass-cross.com


Регистрация за участие:
Съгласно приложената фsорма за заявка: Регистрация
За допълнителна информация: e-mail на организаторите pristarun@compass-cross.com

Заплащане на стартовата такса:
1. По банков път.
2. Чрез ePay account.
3. С кредитна или дебитна карта.
4. На място, при получаване на стартовите пакети - при ограничена възможност.

Зa плащане по банков път:
БАНКА: "Уни Кредит Булбанк " – РУСЕ
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG44UNCR75271045680112
Титуляр: Спортен клуб "Компас-крос" – Русе

Кратко описание на трасето:
Трасето е маркирано с указателни табели и червено-бели ленти, а на места - и със спрей по земята.
Обиколката на Prista RUN е 7 км.
Повече информация за трасето на дългата дистанция ще бъде обявена допълнително.

Подкрепителни пунктове:
Ще бъдат организирани подкрепителни пунктове за участниците в 14 и 35 км дистанции.

Организатори:
Община Русе и спортен клуб "Компас крос" - Русе

Награждаване:
Награждаването на победителите ще започне около 14:00 часа на старт-финалната арена пред МЕТРО-Русе.
Победителите до 3-то място при мъжете и жените в отделните дисциплини ще получат медали и предметни награди.
Всеки завършил бегач ще получи уникален медал с логото на състезанието и ще участва в томбола с награди, която ще
се проведе веднага след награждаването.

Състезателна дистанция Срок за заявяване до
23.02.2020

Срок за заявяване до
09.03.2020

Заявки след 09.03.2020 и
на място (ограничена

възможност)

Детска дистанция 3км 7 лв. 7 лв. 10 лв.

Зелена дистанция 7км 15 лв. 20 лв. 25 лв.

Червена дистанция 14км 20 лв. 25 лв. 30 лв.

Синя дистанция 35км 30 лв. 35 лв. 40 лв.

Наши партньори:

Срок за заявяване до
23.02.2020

Срок за заявяване до
09.03.2020

Заявки след 09.03.2020 и
на място (ограничена

възможност)

http://pristarun.compass-cross.com/registration
http://pristarun.compass-cross.com/
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https://www.metro.bg/
https://networx.bg/
https://www.bg.prista-oil.com/
https://www.uni-ruse.bg/
https://www.facebook.com/dolcevitars/
http://www.pirinhill.com/category/392/try-to-fly.html
http://sign-sport.bg/
http://idearuse.com/
http://pristarun.compass-cross.com/


Организатори:

© 2018-2020 - ALL RIGHTS RESERVED - COMPASS CROSS

http://www.antoanvill.com/
http://www.ruse-bg.eu/index.php
http://compass-cross.com/
http://pristarun.compass-cross.com/



