รายละเอียดงานวิ่ง Run for Orphan 2019
วิ่ง : Run for Orphan Mini Marathon 2019
จัดวันที่ : 21 กรกฎาคม 2562
สถานที่ : อ่างเก็บน้ำ ห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่
ระยะทาง : Fun Run 5K , Mini Marathon 10K
***** เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ *****
วันที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 12:00 น.
ติดต่อสอบถามที่ Facebook เพจ
https://web.facebook.com/homrunthailand
หรือ email : homrunthailand@gmail.com
Tel. 0861935550

รายละเอียดเพิ่มเติม
>> งานเดิน-วิ่งเพื่อการกุศล
“ RUN FOR ORPHAN (BAAN KINGKAEW WIBOOLSANTI) MINI
MARATHON 2019 ” (วิ่งเพื่อเด็กกำพร้าบ้านกิ่งแก้ว วิบุลสันติ)
>> กลุ่ม HOMRUN (ฮอมกั๋นวิ่ง) จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิเด็กกำพร้า บ้านกิ่ง
แก้ว วิบุลสันติ เชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการภายใต้ชื่อ โครงการเดิน-วิ่งเพื่อการกุศล
“RUN FOR ORPHAN (BAAN KINGKAEW WIBOOLSANTI) MINI
MARATHON 2019”(วิ่งเพื่อเด็กกำพร้าบ้านกิ่งแก้ว วิบลสันติ) โดยมีกำหนดวัน
จัดการแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 05.00 – 09.00 น. ณ อ่างเก็บ
น้ำห้วยตึงเฒ่า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
>> วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อจัดหารายได้มอบให้กับมูลนิธิฯ นำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็กกำพร้า
โดยนำรายได้จากทุกๆการสมัครของนักวิ่ง 1 คน HOMRUN(ฮอมกั๋นวิ่ง)จะบริจาค
ให้กับมูลนิธิฯจำนวน 100 บาท

2. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและการมีสุขภาพที่ดีด้วยการออก
กำลังกาย และการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมการวิ่งเพื่อ
การกุศลในครั้งนี้
>>สมัครวิ่งทางออนไลน์ได้ที่ : www.homrunthai.com
>> รายละเอียดการแข่งขัน
1. ประเภท Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร
- ปล่อยตัวนักวิ่งเวลา 06.15 น.
(ไม่แบ่งรุ่นอายุ)
2. ประเภท Mini Marathon ระยะทาง 10 กิโลเมตร
- ปล่อยตัวนักวิ่งเวลา 06.00 น. แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้
> ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี / 20 – 29 ปี / 30 – 39 ปี / 40 – 49 ปี / 50 – 59 ปี /
60 ปี ขึ้นไป
> หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี / 20 – 29 ปี / 30 – 39 ปี / 40 – 49 ปี / 50 – 59 ปี /
60 ปี ขึ้นไป
3. ประเภท เดิน-วิ่งแบบ DONATION VIP
สามารถเลือกระยะเดินวิ่งได้ทั้ง 5K หรือ 10K (ไม่จำกัดจำนวน/รุ่นอายุ)
>> ค่าสมัครและของที่ระลึกสำหรับนักวิ่ง
1. ประเภท Fun Run 5k ค่าสมัคร 500 บาท
รับเสื้อวิ่งที่ระลึก 1 ตัว / เหรียญที่ระลึก 1 เหรียญ (เมื่อวิ่งถึงเส้นชัย)
2. ประเภท Mini Marathon 10k ค่าสมัคร 500 บาท
รับเสื้อวิ่งที่ระลึก 1 ตัว / เหรียญที่ระลึก 1 เหรียญ (เมื่อวิ่งถึงเส้นชัย)
3. ประเภท DONATION VIP ค่าสมัคร 1,000 บาท
รับเสื้อวิ่งที่ระลึก 1 ตัว / เหรียญที่ระลึก 1 เหรียญ (เมื่อวิ่งถึงเส้นชัย)
>> กติกาตัดสิน/การแข่งขันและรางวัล
1. รางวัล Over all ฟันรัน 5K (ไม่แบ่งรุ่นอายุ) อันดับ 1-5 ชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล
เกียรติยศ

2. รางวัล Over All อันดับ 1 ประเภท Mini Marathon 10K ( ชาย/ หญิง ไม่จำกัด
อายุ ) จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศพิเศษ
และ Over All อันดับ 2- ประเภท Mini Marathon 10K ( ชาย/ หญิง ไม่จำกัด
อายุ ) จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศพิเศษ
> ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1-5 ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี / 20 – 29 ปี / 30 – 39
ปี / 40 – 49 ปี / 50 – 59 ปี / 60 ปี ขึ้นไป
> ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1-5 หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี / 20 – 29 ปี / 30 – 39
ปี / 40 – 49 ปี / 50 – 59 ปี / 60 ปี ขึ้นไป
4. ผู้สมัคร ประเภท VIP ทุกระยะวิ่ง ที่เลือกจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ ทุกคนบถ้วย
รางวัลเกียรติยศ
3. ผู้สมัคร ประเภท VIP ทุกระยะวิ่ง ที่เลือกจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ ทุกคน
>> การบริการด้านต่างๆ :
1. มี Pacer 60 Mins. จำนวน 4 คน / Pacer 90 Mins. จำนวน 4 คน / Sweeper
120 Mins. จำนวน 4 คน
2. บริการน้ำดื่มตามมาตรฐานการแข่งขัน
3. Fun Run 5K มีบริการซุ้มอาหารเช้า / ผลไม้ตามฤดูกาล / เครื่องดื่ม
4. Mini Marathon 10K มีบริการซุ้มอาหารเช้า / ผลไม้ตามฤดูกาล / เครื่องดื่ม
5. มีรถฉุกเฉิน ให้บริการตามมาตรฐานการแข่งขัน
6. มีบริการรับฝากของ กรุณารับคืนภายใน 08.00 ของวันที่จัดกิจกรรม
7. มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวก ตลอดเส้นทางวิ่ง
8. มีสุขา บริการรอบๆระหว่างเส้นทางวิ่งอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า

