EGARA NON RUN - Dissabte, 1 de juny de 2019
Cloenda i Lliurament de premis dels JEE
El Consell Esportiu del VO Terrassa amb l'Ajuntament de Terrassa, aquest any realitzarà la primera
Cursa d'Obstacles de Terrassa, que serà totalment lúdica i apte a totes les edats i públic.
Aquesta festa lúdica serà dins el programa de la Fira de l'Esport de Terrassa en què englobarà la
Cloenda dels Jocs Esportius, en què a l’acabar aquesta farem l'entrega de premis dels Jocs Esportius
Escolars.
L'objectiu d'aquesta activitat és establir un contacte amb nois i noies de diferents centres d'educació
primària, secundària i entitats, i portar a terme una pràctica esportiva de forma organitzada, però de
caràcter lúdic i recreatiu.

EGARA NON RUN, Cloenda i lliurament de premis dels JEEC
LLOC DE REALITZACIÓ: Parc central del Roc Blanc (c/ d'Icària) - conjuntament amb la Fira de l’Esport
PARTICIPANTS: Benjamí (2009-10), Aleví (2007-08), Infantil (2005-06), Cadet (2003-04), Juvenil
(2000-01-02)
També hi ha categoria Senior (a partir de 1999) i categoria Familiar
HORARI de les Curses:
10:00 – Benjamí

11:25 – Cadet

10:25 – Aleví

11:50 – Juvenil

10:50 – Infantil

12:15 - Senior

11:10 – Familiar
DISTÀNCIES per categorías (aproximats)
Benjamí i Aleví – 1500 metres

Infantil, Cadet i familiar – 2700 metres

Juvenil i Open – 3800 metres
Tots els que tinguin la llicència activa d'aquest curs dels Jocs Esportius Escolars tindran la participació
gratuïta (prèvia inscripció). Els que no tinguin llicència hauran de tramitar la inscripció fins a acabar
les places.

FUNCIONAMENT
Inscripcions:
-

Les escoles inscriuran els seus esportistes que tinguin llicència vigent aquest curs mitjançant
el full Excel destinat.
Els que tinguin llicència amb nosaltres que no vinguin i no els inscrigui l'escola ho podran fer
a través d'un formulari Google, triant opció d'inscripció amb llicència.
Els que no tinguin llicència ho faran a través d'un formulari Google, triant inscripció sense
llicència, en el que s'haurà d'adjuntar el comprovant de pagament.

Totes les persones inscrites hauran de firmar el document de responsabilitats.

Recollida d’identificador de carrera:
Cada participant que participi en la cursa, haurà de portar l'identificador que li donarà entrada a la
zona de sortida.
-

Les escoles hauran de passar prèviament pel consell per fer la recollida de l'identificador per
cada esportista inscrit.
La resta de participants inscrits, ho podran anar a buscar el mateix dia de la cursa en la zona
destinada o prèviament.

Obsequi als corredors:
Quan els corredors arribin a la meta se'ls farà l'entrega d'una bossa amb diferents obsequis, entre ells
hi haurà:
-

Medalla de participació
Samarreta de participació
Detalls dels patrocinadors

Recollida de corredors
Les categories benjamí i Aleví, tots els esportistes estaran a un box d'arribada en el qual
només podran marxar si ve un responsable amb la part de l'identificador destinat a aquesta funció.
La resta de categories una vegada acabada la cursa podran marxar lliurement.

