Circuit i distàncies dels recorreguts

L’organització es reserva el dret a canviar i/o modificar els circuits
si ho creu convenient, sense prèvia comunicació.

Inscripcions:
Es podran formalitzar fins a 30 minuts abans de la competició al
mateix lloc de la prova, de 9.00 a 12.30.

Participació:
Hi podran participar tots els atletes de les escoles de la comarca de
l’Anoia distribuïts per categories.
La cursa popular està oberta a la participació de tothom.

horari
09.00
10.00
10.20
10.40
10.55

categoria

distància

Obertura d’inscripcions
Cadet Masculí (1998-99)
2.600 metres
Infantil Masculí (2000-01)
Cadet Femení (1998-99)
1.600 metres
Infantil Femení (2000-01)
Aleví Masculí (2002-03)
1.600 metres
Aleví Femení (2002-03)
1.300 metres

Com arribar i on aparcar
1B+2A

1B+1A

Lliurament de premis de les categories Cadet,
Infantil i Aleví

11.20
11.30
11.40
11.50

Benjamí Masculí (2004-05)
Benjamí Femení (2004-05)
Prebenjamí Masculí (2006-07)
Prebenjamí Femení (2006-07)

12.00

Lliurament de premis de les categories Benjamí i
Prebenjamí i sorteig d’una bicicleta per als
participants en Cadet, Infantil, Aleví i Benjamí.

1C
1C

P5 Masculí (2008)
P5 Femení (2008)
P4 Masculí (2009)
P4 Femení (2009)
P3 Masculí (2010)
P3 Femení (2010)

12.50

Lliurament de premis de les categories P5, P4 i P3

13.00

Cursa popular

13.30

Lliurament de premis de la cursa popular i sorteig
de la bicicleta dels participants en les categories
Prebenjamí, P5, P4, P3 i Cursa popular.

2.000 metres
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12.20
12.25
12.30
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12.45

300 metres
300 metres
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200 metres
200 metres

se

1B+1A
1C+1A

11.10

1.000 metres
1.000 metres
600 metres
600 metres
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L’organització no es fa responsable dels accidents dels esportistes participants a l’activitat, si bé
vetllarà per evitar-los i declina tota responsabilitat envers els participants, espectadors/es i tercers.
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Es lliurarà una medalla als 3 primers classificats de cada categoria
i una copa a la primera escola classificada per equips de cada categoria (de Prebenjamí a Cadet), tenint en compte les posicions dels 4
millors atletes classificats.
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