Sharjah Duathlon at The Flag Island
دوايثلون الشارقة في جزيرة العلم
الجمعة 018//80/52

Friday 018//80/52

Join us for Duathlon race packed morning of biking and
running at The Flag Island Sharjah Great for beginners to
advanced, ages 16-99 abilities & relay teams of 2 athletes! closed roads and a designated running track that
ensures a safe and fun race. lots of aid stations, supporters and a real community feel makes this race special.

انضم إلينا في سباق الدواثلون الشارقة في جزيرة العلم في صباح
يوم الجمعة الجري والدراجة  ،المشاركة متاحة للجميع المبتدئين
والمحترفين واألعمار  99-51لجميع القدرات وفرق التتابع المكونة من
 0الرياضيين عداء واحد ودراج واحد  ،وتأمين الطريق ومسار الجري
الذي يضمن سباق مميز  ,والكثير من محطات المعونة ،وبمشاركة
جميع افراد المجتمع في هذا الحدث الرياضي .

Event Information
Start time : 05:45 am
Transiton Opens: 4:20am
Transition Closes: 5:20am
Briefing Times: 5:30am
Start & finish location : the flag island Sharjah
Distance(s): 3km run / 25km bike (4 laps) / 3km run
Timing : yes
Medals for : finishers
Include : results , medal , photo service , refreshments , timing
Course Highlights : A flat fast course for all ages and abilities
Support Stations: 2 water stations on run course as well as at finish
Race Pack Collection: from 4:20am on Race Day.

Gender/Age : M (16 - 99) , F (16 - 99)
Individual Categories : Open male & female , Eimirari male & female
Team Categories: male , female & mix ( 1 runner , 1 rider )
Open male & female overall winners (1st, 2nd, 3rd)
Eimirari male & female overall winners (1st, 2nd, 3rd)
Team overall winners (1st, 2nd, 3rd)
Registration open : Fri. 4 AUG. 2017
Registration close : Thu. 24 AUG. 2017 ( or sooner if the event is fullybooked. )
Price : 80.00 dhs Individual , 100.00 dhs Team
Online Registration : www.hopasports.com

معلومات السباق
البداية  /1:51 :صباحا
يفتح التسجيل  /5:0/ :صباحا
يغلق التسجيل  /1:0/ :صباحا
التعريف بالسباق  /1:5/ :صباحا
نقطة االنطالقة والنهاية  :جزيرة العلم—الشارقة
المسافة 5 :كم جري 01 /كم دراحة (  5لفات ) 5 /كم جري
التوقيت  :نعم
الميداليات  :جميع من يعبر خط النهاية

يتضمن  :النتائج  ،التصوير الفوتوغرافي  ،المرطبات  ،خدمة احتساب
الوقت
الطريق  :مسطح وسهل لجميع االعمار والقدرات
محطات الدعم  0 :محطتين تزويد بالماء واحدة اثناء الجري واخرى عند
خط النهاية
استالم االرقام  :في يوم السباق نفسه من الساعة  /5:0/صباحا
العمر  /الفئة  :رجال (  ، ) 99 - 51نساء ( ) 99 - 51
المشاركة الفردية  :الفئة المفتوحة رجال ونساء  ،االماراتيين رجال ونساء

المشاركة المزدوجة  :رجال  ،نساء  ،مختلط ( يتكون من عداء  5و دراج
)5
الفائزين في المجموع العام من الفئة المفتوحة رجال ونساء ( اصحاب
المراكز  5االولى )
الفائزين من المجموع العام في فئة االماراتيين رجال ونساء ( اصحاب
المراكز  5االولى )
الفائزين من المجموع العام في فئة المشاركة المزدوجة ( اصحاب المراكز
 5االولى )
يفتح التسجيل  :الجمعة 58/80/52
يغلق التسجيل  :الخميس  ( 058/80/52او في حال اكتمال العدد )
رسوم التسجيل  :المشاركة الفردية  //درهم  ،المشاركة المزدوجة 5//
درهم
التسجيل االلكتروني :
www.hopasports.com

