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Ajuntament d'Algaida

fCasal | dels Joves
# Algaida

Algaida, diumenge 26 d'octubre de 2008
a les 10.00 h al camp municipal cTesports es Porrassar



□

El circuit de la cursa es urbà-rural, sempre per
damunt asfalt.

La cursa de 8.000 metres es farà pel camí de la
Pau; un camí amb alts i baixos, envoltat d'alzi¬
nes i vegetació baixa. L'arribada a l'església de
la Pau marcarà la meitat del circuit.

La cursa de 2.500 metres partirà del camp de fut-

ábol i anirà pel camí de Darrere sesVinyes fins a la Plaça, amb arriba¬
da al mateix camp de futbol.

i

INSCRIPCIONS:

Telèfons 97112 50 76 i 97166 56 79

També el mateix dia de la cursa

Bases:

1. L'Ajuntament d'Algaida organitza la I cursa Popular Fira
d'Algaida.

2. La cursa tindrà lloc diumenge 26 d'octubre a les 10.00 h. La
sortida i arribada serà al camp municipal d'esports es Por-
rassar.

3. Hi haurà dos circuits. Un per als més joves, o grans que no es
vulguin cansar tant, de 2.500 metres. L'altre de 8.000 me¬
tres per a la gent més entrenada (aquesta cursa començarà
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 un berenar per a tots els assistents.

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 jo¬

ves al camp de futbol es Porrassar.
10. Donació voluntària de 2,00 € a benefici d'"Algaida amb

Nicaragua".
11. El trànsit estarà controlat perla Policia Local i pels voluntatis

de Protecció Civil d'Algaida.




