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WAKTU PERLOMBAAN
Hari/tanggal : Minggu, 23 September 2018
Start : jam 06.30 Wib / Panggung Utama : 08.15 Wib
Tempat Perlombaan : Main Area Plaza Senayan.

Penitipan Barang
Para peserta yang menggunakan nomor BIB dapat 

menitipkan tas di area Race Village 

(Fountain Plaza Senayan).

Tim Medis
Akan ada tim medik yang stand by di sepanjang lintasan 

lomba, Dokter akan ada di dekat Venue start/finish. 

2 Ambulance yang berjaga, satu di Venue start/finish dan 

satunya akan berjaga di Samping Hotel Century Senayan.

Pos Air
Pos air tersedia di kilo meter 1,5 setelah garis start. 

Pada garis finis, terdapat Refreshment Area untuk 
semua peserta.  

Area Suporter 
Bagi para peserta dan tim nya yang membawa serta

keluarga dan suporter, kami menyediakan area khusus 

untuk dapat memberikan dukungan dan semangat

selama lomba berlangsung

Toilet
Portable toilet tersedia di dekat garis start/finish.

Tempat Parkir
Tempat parkir didalam plaza senayan area akan kami 

tutup pada pukul 5.30 Wib, dan peserta dapat parkir 

di luararea plaza senayan, seperti Hotel Century,

FX Plaza atau di Wisma Serbaguna Senayan.



RACE REGULATIONS

 

PERATURAN LOMBA

PERATURAN LOMBA

1. Satu tim terdiri dari 4 orang, dengan minimal 1 peserta berkewarganegaraan Jepang.

2. Alat estafet yang digunakan dalam lomba lari ini berupa tasuki/selempang.

3. Tiap pelari berlari sebanyak 3km sesuai dengan lintasan yang disediakan, dengan skema diatas:

4th

3rd

2nd

! Be careful Zone
(to many speed bump in this area)

Start/Finish

Medic

Entrance
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Hydration Point

Main Stage

KM Marker
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Transition Area !

1. Pelari pertama start, berlari satu putaran, memasuki zona Transi�on Area berwarna biru untuk menyerahkan tasuki ke pelari kedua.

2. Pelari kedua berlari satu putaran, memasuki zona Transi�on Area berwarna kuning, menyerahkan tasuki ke pelari ke�ga.

3. Pelari ke�ga berlari satu putaran, memasuki zona Transi�on Area berwarna hijau, menyerahkan tasuki ke pelari keempat.

4. Pelari keempat berlari satu putaran, memasuki garis finis.

   * Catatan:  Pelari kedua, ke�ga dan keempat harus menunggu di zona Transis�on Area sesuai dengan warna urutan lari, dan dapat 

    memantau pergerakan teman satu �mnya melalui layar LCD yang disediakan. Para pelari yang menunggu di zona Transi�on Area 

    �dak diperkenankan untuk berada di luar batas warna area yang sudah ditetapkan, dan �dak diperkenankan untuk menghalang-

    halangi pelari dari �m lain yang akan melanjutkan lari. Pani�a berhak untuk  mendiskualifikasi pelari yang melanggar tata ter�b. 

5.  Tidak diperkenankan menggan� urutan pelari di tengah pertandingan.

6. Se�ap �m akan diberikan sebuah �ming chip sebagai pencatat waktu bersih dari start hingga finis, yang harus dipasang 

    di tasuki.Untuk itu, pen�ng bagi pelari untuk mengenakan tasuki dengan benar, guna meminimalisir risiko kerusakan �ming chip. 

    Juri lintasan/marshal berhak untuk menghen�kan pelari yang �dak mengenakan tasuki dengan benar, membenarkan tasuki, 

    kemudian mengizinkan pelari untuk melanjutkan lomba. Tidak ada penghen�an waktu selama pembetulan tasuki berlangsung.

7. Peserta yang kehilangan �ming chip �dak akan dicatat waktunya, dan akan didiskualifikasi.

8. Peserta yang catatan waktunya melewa� batas waktu yang ditetapkan (cut of �me), yaitu 09.00 WIB, �dak akan     dicatat sebagai catatan waktu resmi.

9. Penentuan pemenang �m ekiden hadiah utama, menggunakan waktu gun �me.   

10. Peserta wajib mengggunakan nomor BIB di dada, dan wajib memulai lomba pada saat waktu start yang sudah ditentukan. 
11. Kami berencana memberikan penghargaan cosplay kepada �m yang berhasil membuat Kizuna Ekiden seru! Pani�a akan 

mempersiapkan hadiah untuk peserta dengan kostum cosplay yang paling menarik. Peraturan secara garis besarnya adalah kostum �dak 

menutup nomer selempang dan peserta dilarang mengenakan kostum cosplay yang memiliki risiko melukai orang lain atau merusak proper�.

12. Harap ha�-ha� periksa kondisi kesehatan Anda sebelum memulai race. Jika Anda memiliki sesuatu yang salah pada kondisi kesehatan Anda, 

silahkan  diskusikan dengan anggota �m Anda dan berhen� untuk mengiku� lomba.

13. Ada beberapa bagian di rute lari yang terdapat beberapa “polisi �dur” ataupun mobil umum yang melintas di sisi kanan & kiri, jadi harap berha�-

ha� ke�ka Anda berlari di rute tersebut
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