
Panduan Peserta
KlikDokter Run Fest 2022

#JagaSehatmu



 Dalam rangka mendukung program Wisata Kesehatan (Health Tourism) yang dicanangkan oleh 
Pemerintah Indonesia, KlikDokter menyelenggarakan KlikDokter Run Fest Half Marathon pertama, 
pada tanggal 30 Oktober 2022, berlokasi di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta.

 Selain i�, KlikDokter Run Fest Half Marathon juga diselenggarakan sebagai ajang un�k meng-
giatkan kembali pola hidup sehat di lingkungan masyarakat terutama pasca pandemi Covid-19, yang 
ten�nya juga dilengkapi dengan berbagai suguhan ak�vasi wisata edukasi kesehatan menarik. 

BACKGROUND

Peserta wajib sudah melakukan vaksin ke-3 (booster) dan memasuki area event 
dengan scan Peduli Lindungi.
Peserta diwajibkan menggunakan masker selama berada di area event. Peserta 
diperbolehkan melepas masker saat sedang berlari dengan intensitas �nggi dan 
tanpa berkerumunan.
Peserta dianjurkan un�k selalu menjaga jarak dan dilarang membuat keramaian di 
seluruh area event.
Peserta dianjurkan un�k selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan.
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CHSE PROSEDUR

Pihak penyelenggara berhak un�k mendiskuali�kasi atau mengecualikan peserta (dari segala kompe-
�si) dan biaya penda�aran dianggap hangus, apabila terbuk� telah memberikan data dan informasi 
yang �dak benar.
Peserta yang menyelesaikan pertandingan diluar keten�an diatas, dianggap gugur dan �dak berhak 
mendapatkan medali/hadiah.
Peserta yang memulai lomba diluar wak� yang telah diten�kan akan didiskuali�kasi.
Peserta yang �dak mengiku� pera�ran lainnya yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara akan 
didiskuali�kasi.

DISKUALIFIKASI
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CUT OFF TIME

5K : 1 Jam 10K : 2 Jam 10K : 3 Jam 30 Menit

DJ Performance 04.35

04.45

04.50

05.00

05.05

05.10

05.15

05.15

05.25

05.30

05.35

05.45

05.55

06.15

06.35

07.20

07.35

08.00

08.20

09.25

09.05

09.40

09.55

10.20

10.30

10.55

11.00

Opening By Mc

Warming Up By @kireydevi_solo

Warming Up By @kireydevi_solo

Gree�ng By KlikDokter
Representa�ve

Safety Bre�ng & Doa

Indonesia Raya

Flag O� 21K

Chit-Chat With BA

Safety Brie�ng

Flag O� 10K

Flag O� 5K

Flag O� 5K Fun Walk

Welcoming Finisher

Refreshing Peserta

Cooling Down By @kireydevi_solo

Doorprize 1

Chit-Chat With Peserta & Tenant

Home Band Performance

Cooking Demo

Mingle Games

The Power Family Challangge

Winner Apprecia�on

Doorprize 2

Home Band Performance

Closing

Guyon Waton Performance

RUNDOWN ACARA
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Bagi peserta yang memiliki penyakit bawaan, wajib untuk membawa obat-obatan pribadi (contoh: inhaler)
Keselamatan peserta selama acara berlangsung adalah tanggung jawab masing-masing peserta.
Panitia hanya bertanggung jawab untuk memberikan penanganan pertama atau P3K dan mengantarkan 
pada rumah sakit terdekat, apabila terjadi cedera/kecelakaan pada saat pertandingan berlangsung.
Peserta yang membutuhkan pertolongan lebih lanjut (intensif ) ketika terjadi cedera merupakan tanggung 
jawab peserta yang bersangkutan.
Peserta menyetujui, mengetahui dan mengerti akan adanya risiko dan bahaya yang muncul dari keikutser-
taan dalam pertandingan dan untuk tidak berhak menuntut kepada pihak penyelenggara atas segala 
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CEDERA/KECELAKAAN SAAT PERTANDINGAN
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Peserta yang dinyatakan sebagai pemenang adalah peserta yang menyelesaikan pertandingan dengan 
catatan waktu terbaik, sesuai dengan kategori dan rute perlombaan yang ditentukan, mengenakan 
nomor dada sesuai dengan data diri pada saat mendaftar dan tidak melakukan kecurangan apapun. 
Pengambilan hadiah tidak dapat diwakilkan atau dipindahtangankan dan wajib untuk menunjukkan 
identitas asli sesuai dengan data registrasi.
Panitia berhak memberikan hadiah dalam bentuk apapun (cash, transfer, barang) dengan jangka waktu 
yang ditetapkan. 
Keputusan pemenang oleh dewan juri tidak dapat diganggu gugat.

PENENTUAN PEMENANG
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INSTRUKSI BERPAKAIAN

Peserta wajib menggunakan nomor BIB (nomor dada) di bagian depan baju peserta, 
serta �dak diperbolehkan memasang ditempat selain dada agar dapat terlihat dengan 
baik.
Penda�aran dan nomor dada peserta �dak dapat dipindahtangankan atau diperjualbeli-
kan kepada pihak lain.
Dilarang membengkokan, merobek atau melakukan hal lainnya yang dapat menyebabkan 
kerusakan pada chip dan menyebabkan kehilangan personal result anda.
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CARA MENGGUNAKAN BIB

Peserta KlikDokter Run Fest Half Marathon dianjurkan menggunakan kos�m yang telah
disediakan oleh pani�a, sopan, dan �dak mengandung unsur SARA.
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