SERVEIS PELS CORREDORS
-

INFORMACIÓ CURSA
Material obligatori: frontal o llanterna i telèfon mòbil
No es permetrà córrer a cap corredor que no dugui aquest material en
perfecte funcionament. Important! La vostra seguretat és el primer:
En cas d’emergència trucar al 611 419 603 (Kiko) o 616 494 052 (Enric)
Avituallaments durant el recorregut:
Cursa curta7 kms:
1 avituallament cap al km 3’8
Cursa llarga 15 km: 3 avituallaments:
1er cap al km 3’8
2n a Ca l’Agustí km 7’7
3er cap al km 12
Es preveu calor, recomanem portar camel-backs, bidons o motxilles
d’hidratació que podreu reomplir als avituallaments.
Us demanem que no llenceu a terra els gots, gels i altres escombraries
durant el recorregut, si l’hem portat fins allà el podem guardar i llençar-lo
al pavelló a l’arribada

Serveis PELS ACOMPANYANTS
-

Servei de bar (entrepans i begudes) a partir de les 19h i fins fi de
festa
Lavabos: Dins del pabelló. Preguem que feu servir els banys del
Pavelló, per civisme i respecte amb els veïns
Inflable pels nens: No vigilats. Els pares són els responsables de la
seva seguretat.
Espectacle de màgia a càrrec de Mclovin
Foto-call. Immortalitza el moment i comparteix-lo a les xarxes
socials #animespurgatori @animespurgatori
Batucada i DJ

Guarda-roba: Situat a la pista, imprescindible dorsal
Lavabos i dutxes: a dins del Pavelló trobareu aquests serveis.
Sigueu respectuosos.

-

Servei de bar: (entrepans i begudes) a partir de les 19h i fins fi de
festa. Cada corredor té dret a un ENTREPÀ DE BUTIFARRA i
BEGUDA de franc amb el vostre dorsal.
Si ets vegetarià o no t’agrada la butifarra pots demanar un l’entrepà de
formatge

PROGRAMA
18:30 – 20:30 Entrega dorsals i bossa del corredor (BC)
Imprescindible DNI
Els menors de 14 anys han de córrer/caminar acompanyats en
TOT moment pel corredor major d’edat que hagi signat la seva
autorització
20:45h Control de material (MÒBIL I FRONTAL OBLIGATORIS) i entrada a parc
tancat dels corredors/es cursa llarga
20:50h Briefing cursa llarga a l’arc de sortida
21h

SORTIDA CURSA LLARGA (15 Km)

21:15h Control de material (MÒBIL I FRONTAL OBLIGATORIS) i entrada a parc
tancat dels corredors/es i caminaires cursa curta
21:20h Briefing cursa curta a l’arc de sortida
21:30h SORTIDA CURSA CURTA (7 Km)
A partir 23:15h Entrega de trofeus i, seguidament, sorteig de regals i premis en
directe. El sorteig de premis es farà en directe i s’entreguen la mateixa nit amb el
dorsal del corredor/a. No es guarden pels dies següents ni es podrán reclamar
posteriorment

