
Il cursa popular

diumenge 8 de novembre
10.00 h; al camp municipal de futbol es Porrassar

El circuit de ia cursa és urbà-rurai, sempre per damunt
asfalt.

La cursa de 8.000 metres transcorrerà pel camí de ia Pau
per Binicomprat; un camí amb capamuntes i capavaiies, en¬
voltat d'alzines i vegetació baixa. L'arribada a l'església de
ia Pau de Casteiiitx marcarà ia meitat del circuit.

La cursa de 2.500 metres partirà del camp de futbol, ani¬
rà pel camí de Darrere ses Vinyes fins a ia Plaça i acabarà
una altra vegada ai camp municipal de futbol es Porrassar.

Organitzat pel

Casal ( dels Joves
• Algaida

Amb el suport del

Consell de
Mallorca



Il cursa popular f
Algaida, 2009

Ajuntament d'Algaida

BASES
1. L'Ajuntament d'Algaida orga¬
nitza la II cursa Popular Solidaria
d'Algaida.
2. La cursa tindrà lloc diumenge, 8
de novembre de 2009 a partir de
les 10.00 h. La sortida i arribada
serà al camp municipal de futbol
es Porrassar.

3. Hi haurà dos circuits. Un per als
més joves, o grans que no es vul¬
guin cansar tant, de 2.500 metres
(començarà a les 10.00 h). L'altre
de 8.000 metres per a la gent més
entrenada (a les 10.30 h).
4. Inscripcions fins al mateix dia
de la cursa a les 9.30 h.

5. Hi haurà un obsequi per a tots els
participants que arribin a la meta.

6. Hi haurà fruita i begudes per als
participants.

7. En acabar la carrera es farà un

sorteig de regals entre tots els
participants.
8. L'organització disposarà d'una
ambulància

9. També hi haurà castells inflables
i jocs infantils per als més joves al
camp de futbol es Porrassar.

10. Donació voluntària de 2,00 € a
benefici de l'activitat solidària Al¬

gaida amb Nicaragua.
11. El trànsit estarà controlat per
la Policia Local i pels voluntaris de
Protecció Civil d'Algaida.

INSCRIPCIONS: Als telèfons 97112 50 76 / 97166 56 79.
També el mateix dia de la cursa.

A l'hora de fer la inscripció heu de facilitar Tedat,
a quina modalitat o modalitats voleu participar

i un número de telèfon de contacte.




