AREA-AREA PENTING

HADIAH LOMBA
KATEGORI

PODIUM

MAN

WOMAN

Open

1

IDR 20,500,000

IDR 20,500,000

(INTERNATIONAL)

2

IDR 17,500000

IDR 17,500,000

3

IDR 12,500,000

IDR 12,500,000

4

IDR 7,000,000

IDR 7,000,000

5

IDR 3,000,000

IDR 3,000,000

21K

21K
Closed (NATIONAL)

1

IDR 15,000,000

IDR 15,000,000

2

IDR 10,000,000

IDR 10,000,000

3

IDR 5,000,000

IDR 5,000,000

Master

1

IDR 7,500,000

IDR 7,500,000

44+(NATIONAL)

2

IDR 5,000,000

IDR 5,000,000

3

IDR 2,500,000

IDR 2,500,000

1

IDR 12,500,000

IDR 12,500,000

2

IDR 10,000,000

IDR 10,000,000

3

IDR 7,500,000

IDR 7,500,000

21K

10K
Closed (NATIONAL)

Setelah melintasi garis finish, silahkan
menuju keluar area finish, untuk mengambil
medali finisher anda dan minuman serta
buah yang telah disediakan. Jauhi garis
finish untuk menghindari timing tag anda
terbaca berulang kali.

5 unit ambulance dan beberapa petugas
medis disediakan untuk menjamin
kenyamanan dan keselamatan anda di area
start/finish dan di tengah rute lomba.
Pastikan Anda menghampiri petugas course
marshal terdekat untuk meminta
pertolongan pertama atau dipanggilkan
petugas medic/ambulance.

Seluruh peserta yang mencapai garis finish
akan mendapatkan medali finisher sesuai
kategorinya.
Peserta yang tidak mencapai garis finish
tidak berhak mendapatkan medali finisher.
PORTABLE TOILET & MUSHOLLA:
Beberapa toilet portable disediakan untuk
seluruh peserta di dalam area lomba di
lapangan Karebosi. Mushalla terletak di area
parkir basement Karebosi dan Loby menara
Bosowa. Ikuti marka petunjuk atau bertanya
pada panitia yang bertugas.

SUSUNAN ACARA
03.30 WITA - RACE CENTRAL DIBUKA
03.40 WITA - AREA PENITIPAN BARANG DIBUKA
04.00 WITA - AREA START DIBUKA & CEREMONIAL

CHECK POINTS:
Seluruh peserta lomba (Half Marathon, 10K
&5K) diwajibkan melangkahi karpet
checkpoint di tengah rute lomba, untuk
akurasi catatan waktu pribadi. Timing tag
sudah melekat dibagian belakang nomor
dada/bib. Pasanglah nomor dada/bib di
depan agar penangkapan data timing lebih
sempurna. Kerusakan pada timing tag
pencatat waktu akan mengakibatkan waktu
pribadi tidak tercatat. Peserta yang tidak
melangkahi checkpoint dianggap tidak
melalui seluruh rute sehingga akan
didiskualifikasi secara otomatis dari hasil
lomba, termasuk pemenang podium. Bagi
penamat lomba non-podium, catatan waktu
pribadi dianggap tidak sah.

04.30 WITA - PEMANSAN & CEREMONIAL

HYDRATION POINT & REFRESHMENT
AREA:

05.20 WITA- 10K START

1

IDR 10,000,000

IDR 10,000,000

2

IDR 7,500,000

IDR 7,500,000

05.48 WITA - ESTIMASI 5K FINISHER PERTAMA

3

IDR 5,000,000

IDR 5,000,000

05.55 WITA - ESTIMASI 10K FINISHER PERTAMA

1

IDR 5,500,000

IDR 5,500,000

2

IDR 4,000,000

IDR 4,000,000

09.10 WITA - ESTIMASI FINISHER TERAKHIR (COT)

3

IDR 3,000,000

IDR 3,000,000

10.00 WITA - AREA PENITIPAN BARANG DITUTUP

4

IDR 2,000,000

IDR 2,000,000

5

IDR 1,000,000

IDR 1,000,000

5K
Pelajar (Student)

MEDIS:

05.10 WITA - 21K START

5K
Closed (NATIONAL)

GARIS FINISH:

05.30 WITA - 5K START

06.25 WITA - ESTIMASI 21K FINISHER PERTAMA
07.00 WITA - ACARA HIBURAN DIMULAI

Di sepanjang rute lomba lari akan disiapkan
petugas yang membagikan air minum dan
isotonic pada jarak 2,5 km sampai 3 km.
Setelah garis finish disediakan area
refreshment yang juga menyediakan air
minum, isotonic dan buah segar

08.30 WITA - CEREMONIAL PENYERAHAN HADIAH

10.30 WITA - RACE CENTRAL DITUTUP

TENTANG BOSOWA MAKASSAR
HALF MARATHON 2017
Bosowa Makassar Half Marathon (BMHM) sudah memasuki tahun ke lima. Pertama kali
digelar pada tahun 2013 dengan kategori 10K dan 5K serta mayoritas diikuti oleh karyawan
Bosowa sendiri. BMHM adalah salah satu kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh
Bosowa Corporindo dalam memperingati ulang tahun perusahaan.
Dari tahun ke tahun peminat BMHM semakin meningkat dan diikuti oleh pelari Nasional
dan Internasional, termasuk negara-negara Asia, Eropa & Afrika. Adapun kategori yang
diperlombakan tahun ini adalah 21K (Open, Nasional & Master 44+), 10K Nasional dan 5K
(Nasional & Pelajar)

RACEGUIDE

TIPS DASAR KEIKUTSERTAAN LOMBA LARI
Di Rumah

Di Venue

Siapkan perlengkapan lomba lari Bosowa
Makassar Half Marathon sebelum tidur:
celana, sepatu, kaos kaki, aksesoris lari. Buka
plastic bib/nomor dada dari pembungkusnya
dan sebaiknya sudah dipasang dikaos
sebelum tidur.

Hadir di lokasi setidaknya 1 jam sebelum start.

Tidur 8 jam dimalam sebelum lomba.

Minumlah secukupnya sebelum dan selama
perlombaan.

Sarapan & minum yang cukup, namun jangan
berlebihan. Contoh 1 pisang cavendish +
Healthy snack + Air Mineral.

Titipkan tas dan benda-benda lain yang dapat
mengurangi kenyamanan berlari.
Pastikan bib/nomor dada sudah terpasang.
Lakukan pemanasan yang cukup sebelum start.

Jangan menaruh gadget terlalu dekat dengan
nomor dada/bib agar tidak mengganggu deteksi alat
pencatat waktu.

RUN FOR UNITY

SUPPORTED BY:

MEDIA PARTNER:

RACE MANAGEMENT BY:

TIMING SYSTEM BY:

www.bosowahalfmarathon.com

Peserta yang ditemukan melakukan
kecurangan seperti
mengganggu/menghadang/ mendorong
peserta lain dengan berjalan di depan peserta
lain akan langsung dikenakan diskualifikasi.
Juga peserta yang mencari keuntungan waktu
dengan berlari memperpendek jarak lomba,
membonceng kendaraan, dan
kecurangan/pelanggaran lainnya terhadap
ketentuan-ketentuan perlombaan langsung
dikenakan diskualifikasi.

Untuk kategori 21K, peserta minimal berumur
18 tahun (kelahiran tahun 1999), untuk 10K
minimal berumur 16 tahun (kelahiran tahun
2001), 5K minimal berumur 12 tahun (kelahiran
tahun 2005), dan untuk 5K Pelajar untuk
kelompok umur pelajar dari 12 18 tahun
(kelahiran tahun 1999 – 2005 serta kategori 21K
Nasional Master 44+ untuk peserta yang sudah
berumur 44 tahun atau lebih pada tahun
2017/peserta yang tahun lahirnya di tahun
1973).
Perlu diingat bahwa inspeksi akan dilaksanakan
selama perlombaan untuk memastikan bahwa
seluruh peraturan perlombaan dipatuhi.
Peserta pendaftar tidak dapat dialihnamakan
dan bersifat final serta menerima sepenuhnya
atas seluruh peraturan dan ketentuan yang
berlaku. Barangsiapa memberikan nomor
lomba (bib) nya kepada pihak/peserta lain akan
didiskualifikasi dari perlombaan.
Para peserta harus dapat menyelesaikan jarak
penuh dalam waktu yang telah ditentukan
(selambat-lambatnya 4 jam untuk 21K, 2 jam
untuk 10K, 1 jam untuk 5K).
Penyelesaian formulir pendaftaran online
menegaskan persetujuan peserta untuk
mematuhi seluruh aturan dan regulasi.
Nomor peserta lomba (bib) adalah pengenal
spesifik perseorangan dan tidak dapat
dipertukarkan dengan atau dipindahkan/dijual
kepada orang lain.
Penjualan dan/atau pemindahan nomor
peserta lomba sangat dilarang keras dan akan

Penggunaan kendaraan bermotor dan sepeda
sangat dilarang keras di jalur lomba, kecuali
terkait Penyelenggaraan Lomba.
Sistem pengaturan waktu akan disiapkan untuk
setiap kategori. Setiap peserta akan diberikan
sebuah timing tag yang ditempel di belakang
bib/nomor dada. Pastikan semua melewati
Check point akan ditempatkan di start line,
beberapa titik tertentu di rute lomba, dan di
finish line.Peserta gagal mengikuti rute dan
tidak melewati check point akan didiskualifikasi
dari lomba.
Pemenang harus sesuai dengan nomor dada
dan data chip yang terdaftar, dengan bukti
kartu identitas KTP/SIM/Passport yang berlaku.
Pemenang yang tidak dapat membuktikan
identitas diri sesuai bukti pendaftaran, nomor
dada, data chip dan kartu identitas
KTP/SIM/Passport, maka Panitia dapat
memutuskan untuk
menggugurkan/mendiskualifikasi pemenang
tersebut.
Apabila kegiatan/acara terpaksa dibatalkan
dikarenakan hal-hal diluar kontrol pihak
penyelenggara (termasuk hujan deras, badai,
atau musibah, demonstrasi), tidak ada
pengembalian biaya pendaftaran yang telah
dibayarkan dan pihak penyelenggara tidak
bertanggung jawab atas kerugian atau
ketidaknyamanan yang terjadi.

Foto digital kegiatan Makassar Half Marathon
akan diupload setelah hari lomba. Fotografer
official akan ditempatkan di area start/finish dan
di beberapa titik di sepanjang rute lomba lari.
Pasang nomor dada sehingga jelas terlihat di
foto personal anda. Foto-foto bisa didownload
gratis di www.bosowahalfmarathon.com.

MENUJU LOKASI LOMBA
AREA PARKIR

TAKSI

Untuk peserta yang membawa kendaraan pribadi
(roda 2 dan 4) akan disediakan tempat parkir di
Basement Karebosi Link , Basement MTC, Jalan
Balaikota, dan Halaman Parkir Monumen Mandala.

Para peserta lomba yang akan menggunakan Taxi
untuk berangkat menuju area lomba diharapkan
untuk memesan waktu jemputan sehingga tiba di
lokasi sebelum lomba perlombaan dimulai.

Dilarang parkir di jalur yang dipakai sebagai rute
lomba.

Drop off bisa dilakukan di Simpang
Sudirman-Kartini atau di Simpang
Sudirman-Ahmad Yani.

Pastikan datang 1 jam sebelum start pertama
untuk menghindari jadwal penutupan jalan di area
lomba.

Bosowa Taxi: 0411-454545
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Podium juara 21K Open diberikan untuk
pemenang dari semua warga negara yang
mendaftar di kategori Open, tetapi hanya warga
negara Indonesia saja yang berhak
mendapatkan podium juara untuk kategori 21K
Nasional, 21K Nasional Master 44+, 10K
Nasional, 5K Nasional dan 5K Pelajar.

Catatan waktu lomba setiap peserta lomba
Makassar Half Marathon akan diukur oleh
Timing System. Catatan resmi waktu lomba
seluruh peserta, baik 21K, 10K dan 5K akan di
upload di website official
(www.bosowahalfmarathon.com) setelah
lomba dilaksanakan. Peserta yang tidak
mencapai finish, atau tidak melalui
checkpoint dianggap tidak sah dan tidak
ditampilkan dalam catatan waktu tersebut.

 

mengakibatkan diskualifikasi dan/atau
pelarangan orang tersebut dalam keikutsertaan
di acara-acara yang sama di masa depan.

ALBUM FOTO LOMBA

   

 

Kategori lomba adalah 21K Open, 21K Nasional,
21k Nasional Master 44+, 10K Nasional, 5K
Nasional, dan 5K Pelajar.

HASIL CATATAN WAKTU

 

PERATURAN LOMBA
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RACE CENTRAL



