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Iromman 70.3 Bintan Diikuti 1.300 Peserta dari 42 Negara

BATAMTODAY.COM, Bintan - Iromman 70.3 Bintan 2017 
diikuti 1.300 peserta dari 42 negara untuk merebut hadiah 
sebesar $ 15.000 dan poin kualifikasi untuk kejuaraan dunia 
yang akan diselenggarakan di Afrika Selatan.

Rute balap Ironman 70.3 Bintan mengelilingi keindahan 
alam Pulau Bintan. Arena yang dilalui peserta tahun ini 
berbeda dari tahun sebelumnya. Kali ini dirancang 
sedemikian rupa agar lebih bervariasi.

Kepala Dinas Pariwisata Bintan, Luki Zainman Perawira 
menjelaskan, perlombaan dimulai saat fajar dengan 
berenang sejauh 1.9 kilometer mulai dari Plaza Lagoi. 
Kemudian peserta berlari mengambil sepeda dan 
menempuh jarak 90 kilometer mengelilingi Pulau Bintan 
dengan suguhan keindahan alam Bintan.

"Dengan menunggangi sepeda peserta akan mengelili 
Bintan dengan jarak tempuh 90 kilometer dan terakhir 
berlari sejauh 21 kilometer hingga garis finish," papar Luki, 
Minggu (20/8/2017).

Didorong oleh kepuasan atlet yang mencapai 90 persen 
dalam survei Ironmen 70.3 global 2016, Bintan menempati 
posisi pertama di Asia dan posisi ke 3 di dunia, berada 
dibelakang Jerman dan Francis. Iven ini mencatat 
pertumbuhan 25 persen yang luar biasa dalam pendaftaran 
tahun ini. *
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Salah satu atlet menyapa penonton saat hendak masuk garis 
finish
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Deputi Kementrian pariwisata, Rizki, bersama Kadis priwisata Bintan, Menger 
Oprasional lagoi bay, saat hendak melepas atlet Ironman 70.3 Bintan

Winer Kategori Wanita

Perserta yang baru saja melewati rintangan berenang
Deputi Kementrian Pariwisata Rizki foto bersam Asisten I dan 

Kadisp Pariwisa Bintan serta pihak BRC

Atlet mandi air pancur stelah berenang dan menuku ke 
tempat sepeda

Winer Kategori Pria

Berenang merupakan rintangan pertama pada 
Ironman 703

Peserta yang baru saja dilepas dari star

Senyum peserta memasuki garis finish
Salah satu atlet saat berlari usai menunggang sepeda 

menuju garis finish
Kadis pariwisat bintan, luki zaiman prwira (botak) 

diampit oleh pihak indofood dan BRC
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