Categories, edats dels participants i distàncies
Categoria
Iniciació
Prebenjamina
Benjamina
Alevina
Infantil

Anys de naix.
2013 i 2014
2011 i 2012
2009 i 2010
2007 i 2008
2005 i 2006

Distància
400m
700m
850m
1.200m
1.200m

Horari de la prova:
10:00
10:30
10:45
11:00
11:15
12:30

Inscripcions darrera hora
Recollida de dorsals
Reconeixement del circuit
Escalfament general
Inici de les curses
Lliurament de premis

Inscripcions
Sistema d’inscripció:
- Fins al divendres, 5 d’abril, a l’adreça:
- http://inscripcions.ceripolles.cat
- El mateix dia de la prova de les 10.00 a les 10.30 hores
Quotes d’inscripció:
a) Mateix dia de la cursa:
7€
b) Inscripció per internet
4€©
Premis, guardons i obsequis
Trofeu per als tres primers classificats de cadascuna de les categories i sexe, tret
de la categoria d’iniciació, que rebran un obsequi de participació.
+info

consellesportiu@ceripolles.cat

Qualsevol modificació, ajornament o suspensió de la prova es comunicarà
mitjançant els perfils del Consell Esportiu del Ripollès a les xarxes socials:
Facebook, Twitter (@CERipolles) i Telegram (CER_activitats).
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