39a CURSA POPULAR D’IGUALADA
Diumenge 22 d’octubre
Benvolguts pares i mares,
Com ja podeu veure a la cartellera de l’escola, el proper diumenge dia 22 d’octubre es
celebrarà la 39a Cursa Popular d'Igualada, organitzada pel Patronat Municipal d'Esports.
Enguany us animem a participar, un cop més, i per això volem comptar amb la vostra
presència, a més hi ha novetats en els dos recorreguts. S’iniciaran i acabaran al nou
Parc Central d’Igualada a la Nacional II.
El recorregut A és per a tots aquells participants nascuts fins al 2009 (3r de primària) i fan
un recorregut d'aproximadament 5 quilòmetres. La sortida és al Parc Central a les 11.00h,
l’arribada serà al mateix Parc.
-

MOLT IMPORTANT: Igual que en els darrers anys, les INSCRIPCIONS es
faran prèviament via web, ja que els participants d’aquest circuit portaran
un xip electrònic per calcular el temps de la cursa. DATA LÍMIT: 21
D’OCTUBRE.
o

http://www.cursapopularigualada.cat/

o

http://www.cursapopularigualada.cat/inscripcio-cursa-popular-igualada/

El recorregut B és un recorregut adaptat pels més petits on hi poden participar a partir de
prebenjamins (nascuts al 2010 i posteriors). Per entendre'ns, els més petits de 2n. En
aquesta cursa els pares, mares, tiets, germans,..., tindran el dorsal d'acompanyant. La
sortida serà a les12h al Parc Central, l’arribada serà al mateix Parc.
-

ATENCIÓ: Repartirem els dorsals a l’Escola o els donarem el mateix
diumenge dia 22 d’octubre. No hi ha inscripció via web, simplement s’ha
d’omplir un dorsal amb el nom i cognom.

Horaris i lloc de convocatòria:
Recorregut A: a les 10.15 al Parc Central a l’alçada del Caprabo. Hi haurà monitors i
mestres de l'Escola que us donaran els vostres dorsals. (Recordeu que us haureu d’haver
inscrit prèviament).
Recorregut B: a les 11.15 al Parc Central a l’alçada del Caprabo. Hi haurà monitors i
mestres de l'Escola que us donaran el dorsal.
Els monitors d’extraescolars de l’Escola hi seran per ajudar-vos i fer el trajecte amb els
nens/es, però en cap cas seran responsables dels nens/es durant el recorregut.

RECORDEU: Cal portar l’equipament esportiu de l’escola si el teniu. A més, l’AMPA té noves
samarretes per pares i mares que es vendran durant la propera setmana.
Si voleu veure el recorregut i tenir més informació:
http://www.cursapopularigualada.cat/

Comissió Extraescolars.

