REGULASI
Kategori Jarak
5 KM
10 KM
Peraturan AZA Virtual Run
1. Kegiatan AZA Virtual Run merupakan event yang diselenggarakan dalam jangka waktu
berlari 8 hari mulai dari 24 Oktober 2020 sampai 31 Oktober 2020.
2. Kategori yang tersedia adalah 5 KM dan 10 KM.
3. Sistem berlari untuk semua kategori lari adalah single run artinya peserta hanya
diperbolehkan menyelesaikan lari dalam 1 kali periode lari.
4. Semua kategori dapat mulai lari pada tanggal 24 Oktober 2020 dan batas akhir lari tanggal
31 Oktober 2020.
5. Semua kategori bisa melakukan upload hasil lari mulai tanggal 24 Oktober 2020 pukul
06.00 WIB sampai tanggal 31 Oktober 2020 pukul 23.59 WIB. Jika peserta melakukan
upload melebihi jangka waktu yang ditentukan, secara otomatis hasil lari yang di upload
tidak diterima dan peserta dinyatakan tidak finish.
6. Peserta dibawah umur 17 tahun dan belum memiliki identitas diri wajib untuk melampirkan
surat pernyataan orang tua/wali yang dapat di download disini (surat pernyataan). WNA
juga dapat mengikuti AZA Virtual Run dengan menggunakan paspor / KITAS.
7. Peserta harus melakukan registrasi online melalui website run.azawear.com dengan
melengkapi data / informasi asli diri. Wajib mengisi dan melengkapi formulir yang telah
disediakan, serta secara sadar menyatakan telah setuju dengan syarat dan ketentuan untuk
berpartisipasi dalam acara ini.
8. Peserta akan mendapatkan bukti pendaftaran dan pembayaran melalui email maksimal 1x24
jam setelah pendaftaran dan pembayaran sukses dilakukan (jika peserta tidak mendapatkan
email, mohon periksa folder spam/junk atau menghubungi email panitia
azavirtualrun@dblindonesia.com atau contact 0822 100 200 32).
9. Peserta yang telah melakukan pendaftaran dan sudah membayar berhak untuk mendapatkan
benefit peserta berupa running tee, E-BIB dan juga gratis pengiriman benefit ke seluruh
wilayah di Indonesia sesuai alamat yang tercantum pada formulir pendaftaran. Finisher akan
mendapatkan benefit finisher yaitu finisher medals, masker dan sertifikat.
10. Ketika memilih kategori lari dan ukuran running tee perhatikan kategori yang ingin di ikuti
serta perhatikan size chart yang tertera pada formulir pendaftaran. Jika ada kesalahan dalam
kategori yang diplih dan ukuran running tee, maka peserta wajib melakukan konfirmasi
kepada panitia melalui azavirtualrun@dblindonesia.com atau contact 0822 100 200 32

dengan jangka waktu pelaporan 1x24 jam, jika melebihi jangka waktu tersebut, maka
kategori dan ukuran running tee yang telah tertera dianggap benar dan tidak dapat diubah.
11. Nomor peserta / E-BIB dapat di download melalui menu my race ketika peserta telah
melakukan pembayaran.
12. Pengiriman benefit participant akan dilakukan 2 kali. Pengiriman pertama berupa running
tee akan mulai dikirimkan setelah peserta melakukan pendaftaran dan pembayaran,
sedangkan untuk pengiriman kedua berupa benefit finisher yaitu finisher medal, masker dan
sertifikat akan mulai dikirimkan setelah hasil lari peserta terverifikasi dan dinyatakan valid
oleh panitia. Bagi peserta yang melakukan pendaftaran setelah tanggal 30 September 2020,
maka pengiriman benefit participant akan di kirimkan setelah periode lari, bersamaan
dengan benefit finisher.
13. Peserta setuju bahwa biaya pendaftaran adalah untuk mengikuti kegiatan AZA Virtual Run
dan bukan untuk membeli finisher medal.
14. Tidak ada cut of time dalam menempuh jarak disemua kategori lari.
15. Peserta menyatakan bahwa diri mereka sehat secara fisik sehingga dapat berpartisipasi dan
menyelesaikan jarak yang telah dipilih. Terkait tentang teknis lari, panitia mempersilahkan
peserta untuk berlari dilokasi yang dikehendaki dengan tetap memperhatikan protokol
kesehatan, mentaati peraturan lalu lintas.
16. Semua resiko mulai dari cedera, kecelakaan sampai mungkin menimbulkan kecacatan atau
kematian adalah mutlak merupakan tanggung jawab dari peserta bukan tanggung jawab
pihak panitia.
17. Peserta bebas menggunakan aplikasi / alat rekam apa saja, seperti strava, garmin,
endomondo, dll untuk merekam atau menghitung jarak, langkah dan waktu dengan
ketentuan aplikasi harus dalam keadaan dapat diakses oleh public / (tidak di private)
termasuk yang menggunakan alat berlari indoor seperti treadmill juga harus menggunakan
alat rekam yang dapat merekam lari dengan jelas.
18. Peserta wajib upload hasil lari kedalam web run.azawear.com dalam page my race dengan
memasukkan kode URL dan screen capture aplikasi lari yang digunakan.
19. Peserta dilarang menggunakan alat bantu untuk berlari seperti menggunakan sepeda, motor,
mobil, otoped, dll untuk berlari menyelesaikan jarak berlari.
20. Peserta mengakui bahwa ini adalah lari virtual dan acara berlari virtual panitia tidak akan
melacak atau melakukan verifikasi hasil secara langsung atau memberikan bantuan
sukarelawan, marshal atau tenaga medis kepada peserta.
21. Jika hasil lari bukan milik peserta atau catatan waktu berlari yang diluar kewajaran, maka
panitia akan melakukan verifikasi lebih lanjut, ketika terbukti menggunakan alat bantu atau
bukan catatan lari milik peserta, maka hasil lari akan dinyatakan invalid / diskualifikasi dan
panitia tidak akan memberikan finisher medals, masker dan sertifikat kepada peserta.
22. Panitia melakukan verifikasi hanya melalui hasil lari yang di upload oleh peserta.

23. Verifikasi atau proses validasi hasil lari akan dilakukan dalam waktu 2x24 jam setelah
peserta melakukan upload hasil lari.
24. Untuk melihat status hasil lari sudah terverifikasi atau belum dapat mengakses menu my
race dan masukan kode booking / kode invoice yang peserta terima dan untuk melihat
peringkat, dapat diakses pada menu result mulai tanggal 3 November 2020.
25. Keputusan dan hasil yang telah dipublikasikan bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
26. Peserta menyetujui informasi pribadi seperti penggunaan data, hasil lari dan lain sebagainya
dapat digunakan panitia untuk kepentingan publikasi dan pemasaran sehubungan dengan
event AZA Virtual Run.
27. Peserta yang sudah melakukan pendaftaran tidak dapat membatalkan kepersertaannya dalam
alasan apapun, biaya pendaftaran juga tidak dapat dikembalikan / refund.
28. Jika ada kejadian force majeur seperti bencana alam, yang mengakibatkan peserta atau
daerah asal peserta tidak memungkinkan untuk berlari, diharapkan segera menghubungi
panitia di azavirtualrun@dblindonesia.com atau contact 0822 100 200 32.
29. Peserta wajib mengikuti peraturan yang berlaku dan peserta tidak berhak meminta ganti rugi
kepada panitia dan sponsor yang terlibat dalam event ini secara langsung atau tidak
langsung terhadap semua pertanggung jawaban semua kelalaian yang ditimbulkan oleh
peserta.
30. Panitia tidak bertanggung jawab atas benefit participant dan benefit finisher yang tidak
sampai kepada peserta, akibat kesalahan pengisian informasi seperti alamat pengiriman
dalam formulir pendaftaran. Panitia akan mengirimkan benefit participant maupun benefit
finisher ke alamat yang telah di isikan peserta pada formulir pendaftaran.
31. Semua keputusan panitia tidak dapat di ganggu gugat, bersifat final dan mutlak.
32. Panitia mempunyai hak untuk merubah syarat dan ketentuan yang berlaku, segala bentuk
perubahan akan diberitahukan panitia kepada peserta melalui bentuk informasi apapun.

