ОБЩИ СУЛОВИЯ
за участие в Ултрамаратон Коджа Кая
Участието в състезание от този мащаб е сериозно предизвикателство, за което е необходима
правилната екипировка, физическа кондиция и воля за успех!
Важно е да се запознаете с всички условия и изисквания по-долу!

Автономност
Коджа Кая ултрамаратон е първият в България ултрамаратон с автономно осигуряване.
Идеята е всеки състезател да се справи самостоятелно в реални условия - без подкрепителни
пунктове и без организирана външна помощ.
Всеки състезател има право да се възползва от даденостите на трасето – горски чешми,
селски магазини, горски плодове и т.н.
Всеки състезател е длъжен сам да прецени с каква екипировка и провизии да стартира, така
че да успее да завърши състезанието.
Състезателите трябва да могат да се справят сами, без външна помощ, с всички рискове,
които крие участието в планински ултрамаратон: умора, физически неразположения и
наранявания, лоши климатични условия - дъжд, силен вятър, мъгла, кал, студ, горещини и
др.

Възрастови ограничения
За участие в дистанции 11, 25, 42 и 73 км се изисква навършена 16-годишна възраст в деня на
състезанието.
Участници под тази възраст могат да участват единствено с пълнолетен придружител и
подписана декларация от родител/настойник.
Състезатели на възраст между 16 и 18 години могат да участват самостоятелно, но с
подписана декларация от родител/настойник.
Дисциплината скоростното искачване на връх Коджа Кая (3,6км) е достъпна за всички
участници без ограничение за възраст. Изискванията за екипировка не са задължителни за
тази дистанция.

Оборудване и екипировка
Използването на туристически щеки е разрешено.
За дистанции – 11, 25, 42 и 73 км
Задължително оборудване:
- съд(ове) за течности с обща вместимост минимум 500мл
- мобилен телефон със заредена батерия
- спасително фолио (survival blanket)

Препоръчително оборудване / екипировка:
- яке против вятър и/или дъжд според метеопрогнозата
- допълнителна батерия за телефон или power bank
- gps приемник
- челник или прожектор (за по-бавните състезатели на 67км дистанция)
- свирка (за сигнализиране в случай на произшествие)
- храна с енергийна равностойност на поне 1000 kcal
- аптечка (бинт, марля, лейкопласт/тейп, аналгетик, антихистаминови таблетки,
дизенфекциращо средство)
За „Скоростно изкачване на вр. Коджа кая” – без задължително оборудване / екипировка.

Онлайн регистрация и записване
Всички участници в състезанието трябва да се регистрират предварително и да се запишат за
състезанието, както и да заплатят съответната такса за участие, спрямо дистанцията, за която
участват.

Опазване на околната среда
Състезателите са длъжни да се движат само по обозначеното трасе, без да се отклоняват.
Забранено е изхвърлянето на отпадъци по трасето и около него.

Декларация за съгласие
Всички участници подписват декларация за съгласие с условията за провеждане на
състезанието и освобождаване от отговорност на организаторите. (За всички непълнолетни
участници декларация ще бъде подписвана от техен родител/настойник).

Безопасност по трасето
Върху стартовите номера са изписани телефони за спешно повикване. Ако изгубите
маркировката и се движите по немаркиран терен повече от 500 метра, то върнете се обратно
до последната маркировка, която сте видели, и потърсете правилния път отново.

Дисквалифициране
-

липса на задължителна екипировка
неоказване на спешна помощ на състезател в нужда
умишлено съкращаване на трасето
използване на презовзни средства
BIP-sharing (използване на един и същ стартов номер от повече от един състезател)
пропусната контролна точка
използване хранителен съпорт
използване на пейсър

Допълнителни условия
Основен организатор на ултрамаратон Коджа Кая е iRun („Ай рън“) – Сдружение с
нестопанска цел

iRun си запазва правото да променя настоящите условия и цени по всяко време и без
предупреждение.
Всеки участник в ултрамаратон Коджа Кая декларира при записване, че е съгласен напълно с
настоящите Общи Условия.
Участниците се съгласяват да участват при така предоставените им условия за бягане и
трасета на техен собствен риск и без изричното съгласие на организаторите на iRun и други
частни или държавни институции.
Бягането е физическа дейност, която може да предизвика неразположение, травми,
наранявания и интензивно натоварване на сърдечно-съдовата система или дори опасност от
летален изход. Препоръчваме на всички участници да се консултират с личния си лекар
преди участие.
Всички участници приемат на свой риск възможността от всякакви контузии, наранявания,
травми, и се самоопределят като физически здрави и декларират, че притежават
необходимите възможности (физически и психически) да участват в бяганията в съответната
дисциплина/дистанция. Всеки участник в мероприятието се записва и участва изцяло на своя
отговорност.
iRun не носи отговорност за каквито и да е наранявания, контузии, травми, сърдечни
пристъпи или смърт на участниците в състезанията.
iRun не носи отговорност за достоверността на въведената информация и лични данни на
потребителите при тяхната регистрация.
iRun не е администратор на лични данни и не събира лични данни съгласно закона.
iRun не носи отговорност за технически повреди и невъзможност за отчитане на резултатите
от бяганията, както и грешки при отчитането или въвеждането и публикуването на
информацията.
iRun не носи отговорност и не арбитрира претенции за раздадени награди, грамоти, купи или
други.
Таксата за платени бягания не се възстановява при невъзможност на участниците да
присъстват. Таксата подлежи на връщане само ако бягането не се състои по вина на
организаторите или поради друга, независеща от участниците причина.
iRun не носи отговорност при невъзможност за осигуряване на допълнителни материални
награди и подаръци.
Всякакви оплаквания, мнения и препоръки, изпращайте чрез официалната форма за контакт
на този сайт или в сайта на iRun – www.irun.bg.

