
A la sortida, cada corredor s'haurà de situar en un dels punts marcats a terra, guardant la distància. És obligatori portar la

mascareta, i un cop a la sortida del poble o quan la distància de seguretat o permeti, es podrà treure. La mascareta

sempre s'ha de tenir a mà per si cal posar-se-la en cas d'aglomeracions, d'haver d'assistir a un company... Per poder beure  

durant la cursa tothom haurà de portar un bidó amb beguda suficient, cursa sense avituallaments.

A l'arribada hi haurà un entrepà per a tots els corredors que l'hagin sol·licitat i aigua, no hi haurà gots. 

Aquest any no hi haurà dutxes, tots els que hagin sol·licitat el diploma, els hi farem arribar al correu electrònic informat

a la inscripció.

El passi del vídeo un cop acabada la entrega de trofeus a la 2a planta del Casal de la Vila.

(Plaça del Raval)

"Nota" Si algú no ha demanat i està interessat en comprar la motxilla (10€), la cantimplora (4€) o el got (4€),

que portí els diners justos a la recollida del dorsal.

Trofeu al 1r classificat de cada categoria, masculina i femenina.

XXXI CURSA D'ESTIU - 27-06-2021

PROGRAMACIÓ

AMICS DE L'ATLETISME DE BAGÀ

Cal portar signats: EL MANIFEST, DECLARACIÓ RESPONSABLE COVID-19

Els menors, a més, han de portar l'AUTORITZACIÓ DE MENORS

(Casal de la Vila, pl. del Raval)

CURSA SENSE AVITUALLAMENTS

IMPRESCINDIBLE PORTAR MASCARETA FINS DESPRÉS DE LA SORTIDA

A les 11: ES DONA PER ACABADA

A les 9: SORTIDA

A 2/4 de 8: RECOLLIDA DE DORSALS

LA CURSA

L'entrega de trofeus es farà a la plaça del Raval, davant l'entrada del Casal de la Vila.

A les 11: ENTREGA DE TROFEUS 

i PASSI DEL VÍDEO DE LA CURSA



sempre s'ha de tenir a mà per si cal posar-se-la en cas d'aglomeracions, d'haver d'assistir a un company... Per poder beure  


