Race Information 2021

Registration Fees & Information
Race

Timed & NonTimed Races

Age Category

Registration
Fees

Line Up

Start Time

Comments

Saturday, 13 November, 2021
Run for a
Cause 5 KM

Not Timed

Open to All

Minimum
100,000 LBP

02:30 PM

03:00 PM

Registrants must complete the Run for a Cause
within 1hrs 30min.

Sunday, 14 November, 2021
21.1 KM ParaAthletes

Timed

42.195 KM

N/A

06:10 AM

06:20 AM

150,000 LBP

06:20 AM

06:30 AM

Registrants must complete the marathon
within 6 hours 30 mins.

150,000 LBP

06:20 AM

06:30 AM

Registrants must complete the half marathon
within 3hrs.

150,000 LBP

08:20 AM

08:30 AM

Registrants must complete the race within 1hr
15min. This race is only for runners.

17 Years +
Timed

Marathon

Year 2004 and before

21.1 KM

14 Years +

Half
Marathon

Timed

8 KM Race

Timed

To register for Handcycle

Free of Charge

Year 2007 and before
14 Years +
Year 2007 and before

paraathletes@beirutmarathon.org

For more information, please contact us at 70898151 or registration@beirutmarathon.org
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التسجيل وتفاصيل السباقات
السباق

التوقيت

فئة العمر

الخيية
 ٥كم سباق لقضية
ر

بدون توقيت

للجميع

مع توقيت

للجميع

رسم التسجيل

اإلصطفاف

اإلنطالق

التفاصيل

السبت  ،13ر
تشين الثان2021 ،
 100,000ل.ل

02:30

03:00

عىل األقل

بعد الظهر

بعد الظهر

عىل المشار ن
كي إنهاء مسافة السباق ن يف خالل
ن
ساعتي ونصف.

األحد ,14 ،ر
تشين الثان2021 ،
6:20

 21.1كلم سباق
مجانا

6:10صباحا
صباحا

ذوي الحاجات الخاصة
17

 42.195كلم
مع توقيت
سباق الماراثون

ل.ل.150,000

سنة وما فوق

 21.1كلم سباق
مع توقيت

 14سنة وما فوق

ل.ل150,000.

نصف الماراثون

 14سنة وما فوق
 8كلم سباق

مع توقيت

For more info, please contact us at
70898151 or Registration@beirutmarathon.org

للتسجيل

ل.ل150,000.
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06:20

06:30

paraathletes@beirutmarathon.org
عىل المشار ن
كي إنهاء مسافة السباق ن يف خالل 6
ساعات ونصف وهو الوقت الذي سيتم بعده
فتح الطريق.

صباحا

صباحا

06:20

06:30

صباحا

صباحا

عىل المشار ن
كي إنهاء مسافة السباق ن يف خالل
ثالث ساعات.

08:20

08:30

صباحا

صباحا

عىل المشار ن
كي إنهاء مسافة السباق ن يف خالل
ر
ساعة وخمسة عش دقيقة.
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Important Dates
Event

Date

Registration Start

10 September, 2021

https://ihjoz.com/events/6268

Registration Deadline

29 October 2021

https://ihjoz.com/events/6268

•

Location

11,12 and 13 November at 12:00 pm till 07:00 pm. For Local
Races (42 KM, 21 KM, 8 KM) Only

Beirut Digital District 1280 building - Syriac
Patriarchate Street

Run for a Cause 5 KM

NGO will be handling the event package
distribution. Please find the contact info on
page “11”

BIB PICK UP
•

تواري خ مهمة
المكان

التاري خ

المناسبة

https://ihjoz.com/events/6268

2021  أيلول10

بداية التسجيل

https://ihjoz.com/events/6268

 ر29
2021 تشين األول

أخر موعد للتسجيل

تشين ن
 ظهرا ى12 الثان من
و ر13 12, ,11
7 حت
ي
 كلم) فقط8 ،21 ،42 مساءا (للسباقات

 شارع البطريركية الشيانية- 1280  رقمBDD منطقة بيوت

•
استالم األرقام

ن
 الئحة.يرج التواصل مع الجمعية المعنية
 ى.العدائي
الجمعية سوف تهتم بتوزي ع أغراض
ن
"11" الجمعيات يف الصفحة رقم

 كم سباق لقضية الخيية5
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For more info, please contact us at
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Start Line Location

•

All races start at Beirut Waterfront | Gn. Wissam El Hassan Avenue

Finish Line Location

●

All races finish at Beirut Waterfront | Gn. Wissam El Hassan Avenue

●

●
●

Runners can deposit and then pick up their bags post finish in the baggage Tents located in each gathering area at the Start
Line.
Runners who do not retrieve their bags on Race Day have until the 21st of November 2021 to do so from the Beirut Marathon
Association offices (Monday to Friday; 09.00 AM till 04.00 PM), after which, all bags will be donated to NGOs.
Do not place any valuable items inside your bag(s).
The Beirut Marathon Association will not be held responsible for any lost or stolen personal belongings on race day.

●
●
●
●

Beirut Souks
Beirut Waterfront
Facing Lebanese Naval Army Base
Martyr’s Square Parking

●

Retrieve your runner’s kit from the BIB PICK UP on 11,12 and 13 November at 12:00 pm till 07:00 pm. For Local Races (42 KM,
21 KM, 8 KM) Only. However, Run for a Cause 5 KM, Kindly contact NGO
All Marathon and Half Marathon runners are obliged to pick their Race Kit in person from the BIB PICK UP. All Runners must
present their ID as proof
Do not remove the tag from the BIB
Do not switch, fold or wrinkle your BIB
Do not switch your BIB with any other participant
Pin the BIB using the four secure pins found in the envelope
The BIB should be clearly visible on the front of the chest
The BIB should be shown clearly from Start to Finish to make sure you have proper timing and nice photos
NO BIB-TAG = NO TIMING

Baggage Handling
Services

Available Parking
On Race Day

●

●
Bib Pickp
Instructions

●
●
●
●
●
●
●
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RACE DAY AWARDS CEREMONY at 11.00 AM (Beirut Waterfront, Finish Line)
Overall:
●
●
●
Award Ceremony

AWARDS CEREMONY (As of 6:00 pm, Location: TBD)
●
●
●
●
●

Community
Engagement &
Vehicle Removal

Marathon Overall Winners (Top 6 Winners – 3 Males & 3 Females)
Half Marathon Overall Winners (Top 6 Winners –– 3 Males & 3 Females)
Para-Athletes Overall Winners (6 Winners – 3 Males & 3 Females)

All Marathon Age Categories Winners (Top 6 Winners of each category – 3 Males & 3 Females)
Half Marathon Age Categories Winners (Top 6 Winners of each category – 3 Males & 3 Females)
Half-Marathon Para-Athletes Categories’ Winners (Top 6 Winners of each category – 3 Males & 3 Females)
8 KM Race Overall & Age Categories’ Winners (Top 6 Winners of each category – 3 Males & 3 Females)
542 Overall Categories (Top 6 Winners – 3 Males & Female)

If the Race Course intersects with your home address, show your support to the runners by cheering them in your neighborhood.
Please help by parking your vehicle off the route from Saturday the 13rd of November before 09:00 PM until Sunday the 14th of
November after 01:00 PM.
Please ensure that your car is not parked on the race route prior to this time.
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معلومات السباق
اإلنطالق

-

ّ
ّ
البحرية – جادة اللواء وسام الحسن
التجمع واإلنطالق لجميع السباقات ن يف واجهة بيوت
نقاط

الوصول

-

ّ
ّ
البحرية – جادة اللواء وسام الحسن
التجمع واإلنطالق لجميع السباقات ن يف واجهة بيوت
نقاط

ّ
تسلم وتسليم
األمتعة

ّ
التجمع عند خط االنطالق
● يوجد خيمة لجمع األمتعة ن يف منطقة
ن
ّ
التوجه إىل جمعية بيوت ماراثون ضمن دوام العمل من الساعة  9:00صباحا ى
وحت  4:00بعد الظهر يف مهلة
● ن يف حال عدم استالمها يوم السباق ،الرجاء
ّ
جمعيات خيّية.
التيع بالحقائب إىل
أقصاها أسبوع حيث يتم بعدها ى
ّ
جمعية بيوت ماراثون غي مسؤولة عن أي غرض يفقد أو يشق يوم السباق لذا ال تضع أغراضا ثمينة داخل الحقيبة.
● مالحظة :إن

ّ
المؤمنة
المواقف
يوم السباق

تسليم األرقام

●
●
●
●

أسواق بيوت
ّ
واجهة بيوت البحرية
مقابل القاعدة البحرية
ساحة الشهداء

●

تشين ن
الثان من  12ظهرا ى
استالم أرقام السباق أيام  ,12 ,11و 13ر
يرج
حت  7مساءا (للسباقات  8 ،21 ،42كلم) فقط 5 .كم سباق لقضية الخيية ،ى
ي
التواصل مع الجمعية المعنية
ن
يحضوا شخصيا وابراز بطاقة تعريف الشخصية الستالم رقم السباق من مركز استالم األرقام
يجب عىل جميع عداؤو الماراثون ونصف الماراثون أن
ّ
ّ
ّ
المدمجة برقم السباق من الخلف.
المس بوحدة التوقيت
يتوجب عدم
ّ
ّ
ّ
األمامية من القميص بواسطة  4دبابيس موضوعة داخل المغلف.
يثبت رقم السباق عىل الجهة
ط أو تبديل رقم السباق.
يجب عدم ي
ّ
يجب أن يكون رقم السباق ظاهرا خالل المسار من أجل تدوينه من قبل الحكام وللحصول عىل صور جميلة.
ّ
المدمجة برقم السباق!
ال نتيجة دون وحدة التوقيت

●
●
●
●
●
●

For more info, please contact us at
70898151 or Registration@beirutmarathon.org
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ّ
البحرية – جادة اللواء وسام الحسن
حفل توزي ع الجوائز يوم السباق الساعة  11.00صباحا ن يف واجهة بيوت

النتائج االجمالية
● الفائزون ن يف سباق الماراثون (أفضل  6فائزين فئة العموم  3 -ذكور و  3إناث)
● الفائزون ن يف سباق النصف ماراثون (أفضل  6فائزين فئة  3 -ذكور و  3إناث)
● الفائزون ن يف سباق ذوي االحتياجات الخاصة (أفضل  6فائزين  3 -ذكور و  3إناث)

حفل توزي ع
الجوائز

مشاركة و تفاعل
المجتمع و سحب
ّ
اآلليات عىل مسار
السباق

حفل توزي ع الجوائز اعتبارا من  6:00مساءا والمكان يحدد الحقا
● جميع الفائزين ن يف فئة الماراثون – الفئات العمرية
● جميع الفائزين ن يف فئة النصف ماراثون  -الفئات العمرية
● جميع الفائزين ن يف فئة نصف الماراثون – اإلحتياجات الخاصة
● الفائزون حسب الفئات العمرية والعموم ن يف سباق  8كلم (أفضل  6فائزين من كل فئة عمرية  3 -ذكور و  3إناث)
● الفائزون ن يف فئة ( 542أفضل  6فائزين  3 -ذكور و  3إناث)
ن
نّ
ن
ن
للعدائي الذين سيمرون عىل مقربة من مكان إقامتكم.
عي تشجيعكم
جانت مسار بيوت ماراثون مشاركتكم يف هذا الحدث ى
نتمت من القاطني عىل ى ي
تشين ن
وعدم ركن الياتكم عىل المسار المذكور وإيقافها نف مكان آخر وذلك يوم السبت الواقع نف  13ر
الثان  ٢٠٢١من الساعة  09:00مساء لغاية الساعة 01:00
ي
ي
ي
تشين ن
ظهرا من يوم األحد الواقع نف  14ر
الثان.
ي
ي
ّ
ّ
ّ
ائي ى
العد ن
ن
الخاصة
لفئت األسوياء واالحتياجات
تأمي سالمة
إن تعاونكم يساهم ن يف
ي

For more info, please contact us at
70898151 or Registration@beirutmarathon.org
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Stations along with the different courses
Distance in KM

Station

Every 2.5 KM

Water

Every 10 KM

Gatorade, Fruits
Judges, Marshals, Cheering Stations, Lebanese Red Cross and Cyclists
supporting and controlling the course

From Start to Finish
Borj Hammoud - Mar Mkhayel Intersection
Antelias Seaside Road

Medical Station

ّ
المحطات الموجودة عىل مسارات السباقات
المحطة

المسافة بالكيلو مي
محطاة للمياه

 كلم2.5 كل

 فاكهة,غايتورايد

 كلم10 كل

ّ
ن
ّ  مراقبون, اللبنان
ّ
ودراجون لمراقبة المسار
 الصليب األحمر, ترفيهية
 محطات, حكام
ي

ّمن اإلنطالق ى
حت الوصول

محطات الفرق الطبية

 تقاطع مارمخايل-برج حمود
طريق انطلياس البحري
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“REGISTRATION INFORMATION”
Technical Info, NGO Instructions, and Important Deadlines

1- Local
1.1 Local Races (42.195 KM, 21.1 KM & 8 KM)
100% of all proceed will be donated equally to 8 NGOs in collaboration with the Beirut Marathon Association

Race
21.1 KM Para Athletes
42.195 KM Marathon
21.1 KM Half Marathon
8 KM Race

Registration Fee
Free
150,000 L.L
150,000 L.L
150,000 L.L

“HOW TO REGISTER”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Go to website: https://ihjoz.com/events/6268
Create an account in Ihjoz
Choose a race you would like to participate
Fill the Destination Form
Choose payment option, Online or Offline
If online, you will receive an email confirmation with order number. Please bring it with you to the bib pick up.
If offline, you will receive an email with code number. Please visit Liban Post or Malik’s and show them the code and proceed with payment. Then you will receive
the email confirmation with order number. Please bring it with you to the bib pick up. Kindly note, you have 4 Days to pay or your registration order will be
cancelled
There’s an option to donate one of the partnered NGOs
In addition to the registration fee, you have the option to donate an extra amount to the NGOs of your choice.

* Races’ Capacity
There is a limited capacity for each race, once this number is reached, the race will automatically close regardless of the deadline.
Capacity is based on a ‘1st come 1st served” basis.
You MUST click on ‘COMPLETE REGISTRATION’ to secure your place.
PLEASE MAKE SURE YOU COLLECT ALL INFORMATION AS EARLY AS POSSIBLE & SUBMIT YOUR INFORMATION.
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Registration Categories
Races

Categories

42.195 KM Marathon

o
o
o
o
o
o

Overall
17 – 19 Years
20 – 34 Years
35 – 39 Years
40 – 44 Years
45 – 49 Years

o
o
o
o
o
o

50 – 54 Years
55 – 59 Years
60 - 64 Years
65+ Years
Youngest Runner
542 (Top 3 Male & Female)

21.1 KM Half Marathon

o
o
o
o
o

Overall
14 – 16 Years
17 – 19 Years
20 – 34Years
35 – 39 Years

o
o
o
o
o

40 – 44 Years
45 – 49 Years
50 – 54 Years
55 – 59 Years
60+ Years

8 KM Race

o
o
o
o

Overall
14 – 15 Years
16 – 17 Years
18 – 19 Years

o
o
o
o

20 – 39 Years
40 – 49 Years
50 – 59 Years
60+ Years

Run for a Cause 5 KM

o None
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1.2 Run for a Cause 5 KM

We invite you to participate in the Beirut Marathon “5KM Run for a Cause” in solidarity with our beneficiaries on Saturday, November 13 at 3 pm, Beirut
Waterfront.
You can register by donating a minimum of LL 100,000 or more!
Accordingly, you can collect your official bib and t-shirt at the NGO's designated location. Medals will be distributed on
Race Day.
Please contact NGO that you would like to run for their cause.

Beit el Baraka
•
•

https://beitelbaraka.org/
info@beitelbaraka.org

•

+961 81 055 694

Brave Heart
•
•
•

Lebanese Autism Society
•
•
•

http://www.autismlebanon.org/contactus
info@autismlebanon.org
+961 1 449 988

Children Cancer Center Lebanon
•
•
•

www.braveheartfund.org
Info@braveheartfund.org
+961 71 483248

LIVE LOVE
•
•

https://cccl.org.lb/
cccl@cccl.org.lb
+961 1 351515

The Neonate Fund

https://livelovebeirut.com/
we@livelovebeirut.com
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•
•
•

IDRAAC
•

http://www.neonatefund.org/
info.neonatefund@gmail.com
+961 1 350 000

•
•

http://www.idraac.org/idraac/h
omepage
idraac@idraac.org
+961 1 583 583

•
•
•

http://www.teachachild.org
info@teachachild.org
+961 1 378 119

Teach A Child

For more info, please contact us at
70898151 or Registration@beirutmarathon.org
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2- International
If you are not in Lebanon, we invite you to participate in the virtual run between November 12 & 15, wherever you are in the world.
You can register by November 14 the latest, by donating USD 80 and accordingly you will receive your official event bib, t-shirt and medal by DHL.
Registre vía www.events.hakuapp.com/beirut-marathon
1. Event Basic Info:
•
•
•
•
•
•

•

Event Name: Beirut Marathon – UNITED WE RUN FOR HOPE 2021
Distance: 42.195 KM, 21.1 KM & 8 KM
Registration Fee: $80 (include event package shipment)
Registration Opening Date: September 10, 2021
Registration Closing Date and Time: November 14, 2021 12:00 AM Beirut Time
Results Submission:
1. Manually (No Proof Required)
2. Through wearable device
Submission of Results Dates: Open November 12, 2021 12:00 AM Beirut Time – Closing: November 15, 2021 12: 00 AM Beirut Time

Event Page: https://events.hakuapp.com/beirut-marathon

Donation / Fundraising
You can also simply donate via our own fundraising page on Haku via the link in our bio.
Overall Event Donation Page: http://haku.ly/unitedwestand (you do not need to use this, but you have it at your disposal)

Beit El Baraka > http://haku.ly/beit-el-baraka
Brave Heart > http://haku.ly/brave-heart
Children’s Cancer Center Lebanon > http://haku.ly/cccl
IDRAAC > http://haku.ly/idraac
Live Love > http://haku.ly/live-love
Lebanese Autism Society > http://haku.ly/lebanese-autism-society
Teach a Child > http://haku.ly/teach-a-child
The Neonate Fund > http://haku.ly/neonate-fund
12
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معلومات التسجيل
"المعلومات التقنية ،تعليمات الجمعيات ،المواعيد النهائية والمهمة"

 -1محليا
 -1.1السباقات المحلية ( 42.195كلم  21.1 ،كلم  8 ،كلم)
إجماىل العائدات بالتساوي إىل  8جمعيات بالتعاون مع جمعية بيوت ماراثون
التيع بنسبة  ٪100من
سيتم ى
ي
رسوم التسجيل

السباق
 21.1كلم لذوي االحتياجات الخاصة
 42.195كلم ماراثون
 21.1كلم نصف ماراثون
 8كلم

مجانا
 150,000ل.ل
 150,000ل.ل
 150,000ل.ل

"كيفية التسجيل "
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

-8
-9

الذهاب إىل موقع الويب https://ihjoz.com/events/6268
إنشاء حساب عىل منصة IHJOZ
ى
اخي السباق الذي ترغب ن يف المشاركة فيه
امأل النموذج بالمعلومات االزمة
عي ى
ى
اإلنينت أو غي متصل
اخي خيار الدفع  ،ى
ى ن
ى
ى
إذا ى
يرج إحضاره معك للحصول عىل الرقم " البيب "BIB -
ون تحتوي عىل رقم الطلب  .ى
باإلنينت ،
عي االتصال
ستتلق رسالة تأكيد ى
اخيت الدفع ى
بالييد اإللكي ي
ن
ى ن
ى
يرج زيارة ليبان بوست  Liban Postأو Malik’sمكتبة مالك وإظهار الرمز لهم ومتابعة
ون تحتوي عىل رقم الرمز  .ى
يف حالة اختيار الدفع بوضعية الغي متصل  ،ستتلق رسالة عىل بريدك اإللكي ي
ن
ى
الدفع .بعد ذلك سوف ى
يرج مالحظة أنه لديك  4أيام للدفع وإال سيتم إلغاء طلب
يرج إحضاره معك للحصول عىل الرقم " البيب  . "BIB -ى
ون مع رقم الطلب  .ى
تتلق رسالة تأكيد ى
بالييد اإللكي ي
التسجيل الخاص بك
ر
للتيع بإحدى الجمعيات الشيكة
هناك خيار ى
ن
ى
الت تختارها.
التيع بمبلغ
باإلضافة إىل رسوم التسجيل  ،لديك خيار ى
إضاف للجمعية ي
ي

*سعة السباقات

For more info, please contact us at
70898151 or Registration@beirutmarathon.org

13

Race Information 2021
ٌ
ى
يأن أوال يخدم أوال ".يجب أن تنقر
هناك سعة محدودة لكل سباق  ،بمجرد الوصول إىل هذا الرقم  ،سيتم إغالق السباق تلقائيا بغض النظر عن الموعد
النهان.للتسجيل تعتمد السعة عىل أساس "من ي
ي
ن
يرج التأكد من قيامك بجمع جميع المعلومات ن يف أقرب وقت ممكن وإرسال معلوماتك.
لتأمي مكانك  .ى
عىل "اتمام التسجيل"

الفئات العمرية
السباق

الفئات

 42.195كلم ماراثون

o
o
o
o
o
o

50 – 54سنة
55 – 59سنة
60 - 64سنة
 65+سنة
االصغر سنا
( 542أفضل  3ذكور واناث)

o
o
o
o
o
o

االجمال
17 – 19سنة
20 – 34سنة
35 – 39سنة
40 – 44سنة
45 – 49سنة

 21.1كلم نصف ماراثون

o
o
o
o
o

40 – 44سنة
45 – 49سنة
50 – 54سنة
55 – 59سنة
60+سنة

o
o
o
o
o

االجمال
14 – 16سنة
17 – 19سنة
 20 – 34سنة
35 – 39سنة

o
o
o
o

20 – 39سنة
40 – 49سنة
50 – 59سنةs
60+سنة

o
o
o
o

االجمال
14 – 15سنة
16 – 17سنة
18 – 19سنة

 8كلم

خيية
سباق  5كلم لقضية ر

For more info, please contact us at
70898151 or Registration@beirutmarathon.org

 oال يوجد
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خيية
 كلم لقضية ر5  سباق-1.2
تشين ن
 ر13  كم سباق لقضية خيية " تضامنا مع المستفيدين يوم السبت5" ندعوكم نف ماراثون بيوت للمشاركة نف
.  واجهة بيوت البحرية،  مساء3 الثان الساعة
ي
ي
ي
!  لية لبنانية أو أكي100،000 التيع بما ال يقل عن
يمكنك التسجيل من خالل ى
. سيتم توزي ع الميداليات ف يوم السباق.الرسميي ف الموقع المخصص للجمعية المعنية
وقميصك. "BIB -  يمكنك الحصول عىل رقم " البيب،وفقا لذلك
ر
ى
.الت ترغب ن يف الجري من أجل قضيتها
ى
يرج االتصال بالجمعية ي

Beit el Baraka
•
•

https://beitelbaraka.org/
info@beitelbaraka.org

•

+961 81 055 694

•
•
•

Brave Heart
•
•
•

Lebanese Autism Society
http://www.autismlebanon.org/contactus
info@autismlebanon.org
+961 1 449 988

Children Cancer Center Lebanon
•
•
•

www.braveheartfund.org
Info@braveheartfund.org
+961 71 483248

LIVE LOVE
•
•

https://cccl.org.lb/
cccl@cccl.org.lb
+961 1 351515

•
•

The Neonate Fund

https://livelovebeirut.com/
we@livelovebeirut.com
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•
•
•

IDRAAC
•

http://www.neonatefund.org/
info.neonatefund@gmail.com
+961 1 350 000

•
•
•

http://www.idraac.org/idraac/h
omepage
idraac@idraac.org
+961 1 583 583

Teach A Child
http://www.teachachild.org
info@teachachild.org
+961 1 378 119

For more info, please contact us at
70898151 or Registration@beirutmarathon.org
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 -2دوليا

ن
ن
تشين ن
ى ن
بي  12و  15ر
اض ن
(نوفمي)  ،أينما كنت ن يف العالم.
الثان
ى
ي
إذا كنت غي متواجد يف لبنان  ،فنحن ندعوك للمشاركة يف السباق االفي ي
ى
الرسم والقميص والميدالية الخاصة بك ع ىي . DHL
ستتلق رقم " البيب "BIB -
التيع بمبلغ  80دوالرا أمريكيا وبناء عليه
يمكنك التسجيل بحلول 14
نوفمي كحد أقىص  ،من خالل ى
ى
ي
عي www.events.hakuapp.com/beirut-marathon
التسجيل ى
-1
•
•
•
•
•
•

•

معلومات أساسية عن الحدث:
اسم الحدث :ماراثون بيوت – نركض متحدين لألمل 2021
المسافة 42.195 :كم  21.1 ،كم و  8كم
ن
الييد)
رسوم التسجيل 80 :دوالرا (بما يف ذلك تكاليف ى
سبتمي 2021
تاري خ افتتاح التسجيل 10 :أيلول
ى
ن
ر
(نوفمي)  2021الساعة  12:00صباحا بتوقيت بيوت
الثان
تاري خ ووقت إغالق التسجيل 14 :تشين
ى
ي
تقديم النتائج :
 -1يدويا (ال يلزم تقديم اي دليل)
 -2من خالل جهاز قابل لالرتداء
ن
تشين ن
ر
مواعيد تسليم النتائج :مفتوح من  12ر
(نوفمي)  2021الساعة  12:00صباحا بتوقيت بيوت
الثان
(نوفمي)  12:00 2021صباحا بتوقيت بيوت – اىل اإلغالق 15 :تشين
الثان
ى
ى
ي
ي

صفحة السباق عىل الويب https://events.hakuapp.com/beirut-marathon :

التيعات
ر

عي الرابط الموجود ن يف سيتنا الذاتية.
التيعات الخاصة بنا عىل  Hakuى
التيع ببساطة من خالل صفحة جمع ى
يمكنك أيضا ى
:
داع الستخدام هذا الرابط  ،ولكنه موجود تحت تضفك)
ال
(
http://haku.ly/unitedwestand
العامة
التيع
صفحة ى
ي

بيت راليكةhttp://haku.ly/beit-el-baraka :
برايف هارتhttp://haku.ly/brave-heart :
مركز رسطان االطفال ف لبنانhttp://haku.ly/cccl :
ادراكhttp://haku.ly/idraac :
ليف لوفhttp://haku.ly/live-love :
الجمعية اللبنانية لألوتزم – التوحدhttp://haku.ly/lebanese-autism-society :
For more info, please contact us at
70898151 or Registration@beirutmarathon.org
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http://haku.ly/teach-a-child :Teach a Child
http://haku.ly/neonate-fund : The Neonate Fund
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For more info, please contact us at
70898151 or Registration@beirutmarathon.org

