RECOLLIDA
D’ALIMENTS
De nou, el dia del cros es durà a terme una campanya de
recollida d’aliments en col·laboració amb la “Taula d’Entitats
de Rubí per a la Inclusió Social”. Quan es vagi a recollir el dorsal,
l’atleta podrà donar qualsevol d’aquests aliments a les carpes
habilitades a tal efecte: oli d’oliva, farina, llaunes de tonyina,
tomàquet en conserva i galetes tipus Maria.
Els familiars i el públic en general també podran fer donació
d’algun d’aquests aliments.
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HORA

CURSA ANYS NAIXEMENT

10:15

2

10:25

3

PREMIS

CATEGORIA

DISTÀNCIA

CIRCUIT

(2001-2002)

MASCULINA

3.300 m

1 volta circuit petit
+ 2 voltes circuit mitjà

(2001-2002)

FEMENINA

2.500 m

2 voltes circuit mitjà

(1999-2000)

FEMENINA

10:40

4

(1999-2000)

MASCULINA

4.600 m

2 voltes circuit mitjà
+ 1 volta circuit gran

11:05

5

(2009-2010)

MASCULINA

500 m

1 volta circuit oliveres

11:30

6

(2009-2010)

FEMENINA

500 m

1 volta circuit oliveres

11:50

7

(2003-2004)

MASCULINA

2.400 m

2 voltes circuit mitjà

12:05

8

(2003-2004)

FEMENINA

1.350 m

1 volta circuit mitjà

12:20

9

(2005-2006)

MASCULINA

1.350 m

1 volta circuit mitjà

12:30

10

(2005-2006)

FEMENINA

1.100 m

1 volta circuit petit

12:50

11

(2007-2008)

MASCULINA

1.100 m

1 volta circuit petit

13:05

12

(2007-2008)

FEMENINA

1.100 m

1 volta circuit petit

Un trofeu acreditatiu per als tres
primers classificats de la cursa
general i els tres primers de la
classificació local de les curses
escolars.
Una cantimplora metàl·lica per
als classificats del 4t al 10è lloc.
Una medalla per a cada participant.
Hi haurà refrescos per a tots els
participants i servei sanitari per
atendre els imprevistos mèdics
dels atletes.

INSCRIPCIONS
BOSC DE
CA N’ORIOL
RECOLLIDA
DE DORSALS
I RECOLLIDA
D’ALIMENTS

SORTIDA
ACCÉS
SORTIDA
LLIURAMENT
DE PREMIS

ARRIBADA

Després de l’experiència de la
temporada passada, es tornen a
fer les inscripcions en línia.
Els infants que estiguin interessats
a participar-hi s’hi hauran d’inscriure.
Podran formalitzar la inscripció
omplint un formulari en línia molt
senzill a l’adreça
www.inscripcions.cat/39crosderubi

En qualsevol moment es podrà consultar la llista de persones inscrites a la
mateixa adreça web per comprovar si
s’ha fet correctament la inscripció,
conèixer el número de pitral i veure la
resta de participants.
Quan acabin les diferents curses, cada
participant podrà tornar a visitar la
pàgina web i accedir a l’apartat corresponent per consultar-ne la classificació
i per imprimir-se el diploma de participació, en què, si ho vol, podrà incorporar una fotografia seva.

Els dorsals els haurà de recollir
cada participant personalment
el mateix dia de la cursa a les
carpes habilitades i fins una
hora abans de la seva cursa
després de consultar les
llistes de les persones inscrites de la pàgina web i els
plafons grocs el dia de la cursa
ubicats al costat de les carpes
d’entrega de dorsals.
Els professors d’educació física
o els responsables de les
entitats NO podran recollir els
dorsals de cap participant.

Aquesta adreça també la indicarem
en l’apartat d’esports de la pàgina de
l’Ajuntament de Rubí
www.rubi.cat/esports
i a la pàgina web de la Unió Atlètica
Rubí www.uar.es
A tots els esportistes que s’hi
inscriguin fins una setmana abans
de la cursa, se’ls lliurarà un dorsal
personalitzat amb el seu nom i l’hora
de la sortida de la seva prova.
La data límit d’inscripció serà el
divendres 20 de gener de 2017.
Després d’aquesta data no
s’admetrà cap inscripció més.

CAPTUREU
AQUEST CODI QR
I ENTREU AL WEB
PER A FER LES
INSCRIPCIONS

