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PREMIILE
MARATONULUI INTERNATIONAL BUCURESTI 4-5 OCT 2014

PREMII SPECIALE PENTRU SCOLI SI LICEE
- Scoala cu cel mai mare numar de alergatori prezenti la BIM va fi premiata
- Liceul sau colegiul cu cel mai mare numar de alergatori prezenti la BIM va fi premiat
Incepând cu ediţia din acest an, vom acorda câte un premiu constând în materiale sportive în valoare de 1.500 RON pentru școala generală și
pentru liceul/ colegiul cu cel mai mare număr de alergători înregistraţi la cursele din cadrul Maratonului Internaţional București.
Pentru validarea numărului de participanţi înregistraţi, este necesar să faceţi o fotografie în spaţiul special amenajat de lângă zona de
înregistrări pentru cursele copiilor (în data de 4 octombrie)/ pentru Cursa Populară (în data de 5 octombrie), înainte de participarea la curse.
Premiul in forma descrisa mai sus se va acorda doar scolilor si licelor de stat. Pentru liceele si scolile din invatamantul privat, daca castiga, se
vor acorda diplome si trofee iar premiile in echipamente se vor acorda urmatorului clasat care se incadreaza in categoria “institutie de
invatamant de stat”.

PREMII OFICIALE
Doar cursele de Maraton, Semimaraton, Stafeta vor avea premii in bani.
Premiile in bani sunt oferite in “lei” pentru rezidentii Romani si in “euro” pentru rezidentii internationali.
Cursa Populara de 3 km si Cursa Copiilor de 1,6km si 0,8 km si „Joging in scutece“ nu vor dispune de premii in bani. Pentru aceste curse vor fi
acordate premii in produse si servicii.
Pentru categoriile de varsta – veterani – vor fi oferite diplome.
NOTA PENTRU PRIMIREA PREMIILOR IN BANI: Fiecare castigator trebuie sa trimita numele complet, datele de contact, adresa, codul postal,
numele si adresa bancii, codul IBAN, CNP-ul, copie Carte de identitate/ pasaport prin email la roxana.sirbu@bucharest-marathon.com si
office@bucharest-marathon.com , nu mai tarziu de 20 octombrie 2014. Castigatorii care nu vor trimite datele de contact si datele bancare pana la
data mentionata, nu vor putea revendica premiile in bani.
Nota pentru alergatorii castigatori care nu sunt din Romania: din premiile in bani si din bonusuri va fi dedus TVA-ul de 24%.
Nota pentru alergatorii care sunt din Romania : din premiile in bani si din bonusuri va fi scazuta taxa pe venit de 16%.

MARATON
Categoria unica – premii in bani*

MASCULIN FEMININ
Locul 1 2.500 € 2.500 €
Locul 2 1.500 € 1.500 €
Locul 3 800 € 800 €
Locul 4 500 € 500 €
Locul 5 250 € 250 €

Categorie de varsta (Veterani), doar pentru proba de MARATON:
35-40 ani
41-45 ani
46-50 ani
51-55 ani
56-60 ani
61-65 ani
66-70 ani
71 ani si MAI MULT
PRIMII 3 BARBATI SI PRIMELE 3 FEMEI DIN FIECARE CATEGORIE DE VARSTA DE LA PROBA DE MARATON PRIMESC CATE O DIPLOMA.

Personal Time Bonuses – Bonus pentru record de traseu – Se acorda DOAR PENTRU CURSA DE MARATON

BARBATI
Personal Time Bonus (nu se cumuleaza cu celelalte premii): Sub 2h13’59’’ 300 € net Course Record

Sub 2h13’00’’ 600 € net
Sub 2h12’00’’ 800 € net
Sub 2h11’00’’ 1.000 € net

FEMEI
Personal Time Bonus (nu se cumuleaza cu celelalte premii): Sub 2h33’20’’ 300 € netCourse Record

Sub 2h32’00’’ 600 € net
Sub 2h31’00’’ 800 € net
Sub 2h30’00’’ 1.000 € net
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SEMIMARATON
Categorie unica – premii in bani

MASCULIN FEMININ
Locul 1 500 € 500 €
Locul 2 400 € 400 €
Locul 3 300 € 300 €
Locul 4 200 € 200 €
Locul 5 100 € 100 €

STAFETA
Categorie unica Internationala si nationala – premii in bani
Echipe de 4 alergatori (mixt sau de acelasi gen) – premii in bani

Locul 1 600 € (150 € pentru fiecare membru al echipei)
Locul 2 500 € (125 € pentru fiecare membru al echipei)
Locul 3 400 € (100 € pentru fiecare membru al echipei)
Locul 4 300 € (75 € pentru fiecare membru al echipei)
Locul 5 200 € (50 € pentru fiecare membru al echipei)

PREMIILE PENTRU CURSA POPULARA - (3 KM) cursa necompetitiva:
MASCULIN FEMININ

Locul 1 Diploma si produse de la sponsori Diploma si produse de la sponsori
Locul 2 Diploma si produse de la sponsori Diploma si produse de la sponsori
Locul 3 Diploma si produse de la sponsori Diploma si produse de la sponsori
Locul 4 Diploma si produse de la sponsori Diploma si produse de la sponsori
Locul 5 Diploma si produse de la sponsori Diploma si produse de la sponsori

PREMIILE PENTRU CURSA COPIILOR – cursa necompetitiva:
VA AVEA LOC PE DATA DE 4 OCTOMBRIE
TUPPERWARE OFERA PREMII IN PRODUSE
La inregistrare, tutorele legal trebuie sa prezinte un certificat de sanatate si de nastere pentru copii alaturi de declaratia pe proprie raspundere,
pentru a se inregistra.
Numai copiii care prezinta certificatul de nastere isi pot ridica premiile.
CATEGORII DE VARSTA:
5-6 ANI: 5 premii pentru fete si 5 premii pentru baieti: cate o diploma si produse de la sponsori
7-8 ANI: 5 premii pentru fete si 5 premii pentru baieti:: cate o diploma si produse de la sponsori
9-10 ANI: 5 premii pentru fete si 5 premii pentru baieti:: cate o diploma si produse de la sponsori
11-12 ANI: 5 premii pentru fete si 5 premii pentru baieti:: cate o diploma si produse de la sponsori
Copiii cu varstade 13 si mai mare de 13 ani se pot inregistra si participa la cursa populara din 5 Octombrie 2014.

PREMIILE PENTRU CURSA SCAUNELOR CU ROTILE/ BARBATI
MARATON SEMI MARATON CURSA POPULARA 4 KM

Locul 1 300 € 200€ 100€
Locul 2 200 € 150€ 50€
Locul 3 150 € 100€ 50€

PREMIILE PENTRU CURSA SCAUNELOR CU ROTILE/ FEMEI
MARATON SEMI MARATON CURSA POPULARA 4 KM

Locul 1 300 € 200€ 100€
Locul 2 200 € 150€ 50€
Locul 3 150 € 100€ 50€

CATEGORIE DE PREMII – Costume traznite!
Alergatorii sunt invitati sa folosesca prilejul acestui eveniment de sarbatoare a Bucurestiului si sa se costumeze in personaje recunoscute sau sa
poarte elemente care reprezinta cauza pe care o sustin pe tot parcursul alergarii in competitie!
Organizatorii si partenerii ofera 3 diplome pentru cele mai traznite costume! Persoanele care alearga cu costume trebuie sa se prezinte la scena
mare, imediat ce au terminat competitia pentru a li se evalua costumul de catre organizatori si a li se oferi diploma. Doar cei care se prezinta la
organizatori ( la scena mare) vor putea fi identificati si premiati.

ORGANIZAREA FESTIVITATII DE PREMIERE
Asociatia Bucharest Running Club va organiza festivitatea de premiere din Piata Constitutiei care va avea loc in zilele competitiilor (4 si 5 oct) intre
orele 10,30 si 15,30. In ziua de 4 octombrie va avea loc un program artistic pentru copii in cadrul festivitatii de premiere. In ziua de 5 octombrie vor
fi amplasate 2 scene – una la start/sosire si una in Piata Constitutiei si vor fi prezenti doi comentatori pe toata durata competitiei.
In ambele zile – 4 si 5 octombrie, inainte de startul competitiilor, intre 9,30 – 10,00 (4 oct) si intre 8,00 – 8,30 (5 oct) va avea loc programul de
incalzire tip gimnastica aerobica.


