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PARTICIPACIÓ

CURSA D’ADULTS: Per a 
majors de 18 anys

CURSA DELS INFANTS: per a 
infants nascuts entre el 

2000 i el 2014.

Inscripció gratuïta

RECOLLIDA DELS 

DORSALS

Dimecres 21 de 8h a 15h i 
dijous 22 de març de 8h a 

14:30h i de 15:30h a 18:30h, a 
les oficines del Consell Esportiu 
del Baix Camp, o de 9h a 9:45h 
el mateix dissabte de la cursa. 

LA CURSA

Trofeu als 3 primers classificats de 
cada cursa.

10:00h Cursa d’adults.
10:45 Curses dels Infants.
Lloc: Pàrquing  zona escolar de la 
Rasa Abel Ferrater a La Selva del 
Camp

A cada categoria dels Infants, quan 
quedin 500 metres per finalitzar la 
seva cursa, passaran per la zona 
BOX, on el seu acompanyant adult 
l’estarà esperant. Durant aquests 
darrers 500 metres, adults i 
esportistes hauran d’arribar junts a 
línia d’arribada agafats de la mà.

Els esportistes, de les categories 
Aleví, Infantil, Cadet i Juvenil, 
podran escollir si fan la cursa 
acompanyats d’un adult major de 
18 anys (no és una condició 
obligatòria). En la cursa de
Prebenjamins i benjamins i
minis, si que és obligatori que hi
hagi un adult.



SORTIDA CATEGORIA ANYS DE NAIXEMENT DISTÀNCIES DESNIVELL

10:00 ADULTS 1999 i anterior
3100 m 229 m

5675 m 63 m

10:45h Començament de les curses infantils

CATEGORIA ANYS DE NAIXEMENT DISTÀNCIES BOX*

1 CADET I JUVENIL 2000 - 2003 1800 m últims 500m

2 ALEVÍ I INFANTIL 2004 - 2007 1080 m últims 500m

3
PREBENJAMINS I 

BENJAMINS
2008 - 2011 900 m últims 500m

4 MINIS 2012 – 2014 560 m

Corren amb un 

adult tota la 

cursa

CATEGORIES i DISTÀNCIES

INSCRIPCIONS

Data límit d’inscripció: 
16 de març de  2018

Inscripció gratuïta

Els 50 primers inscrits de cada 
categoria de curses, obtindrà la 

SAMARRETA de la II Cursa de l’Aigua.

OBSERVACIONS D’INTERÈS
El dorsal ha d’anar col·locat davant de la samarreta on quedi ben visible. En cap cas es permetrà 
córrer la cursa sense dorsal.
La cursa disposarà de servei d’ambulància.
Les bicicletes o els vehicles motoritzats no estan permesos durant la cursa.

*NO S’acceptaran inscripcions el mateix dia de les curses.

INSCRIPCIÓ CURSA ADULT

INSCRIPCIÓ CURSA INFANT

https://drive.google.com/open?id=12bcWvYgZvkiXjTi8jG-x3LfswF5Zh6At5BJEIKgpQr0

https://drive.google.com/open?id=1b8VpJhkrNJX_-pU8AB0Uaz3C6DBPxDuGV4Wqz96J2Wg



CIRCUITS 

Sortida i Arribada de la Cursa Curta d’Adults

Cursa d’Adults � 3100 mts

Circuit curt d’adults



Cursa d’Adults � 5675 mts

Cursa dels cadets-juvenils

Cadets i Juvenils: 1800 m. Nenes i nens nascuts del 2000 al 2003. Els pares o mares poden corre els 

últims 500m amb l’infant, estaran esperant al BOX

Sortida i arribada

BOX a uns 500mts de l’arribada

Sortida i arribada

Avituallament

Circuit llarg d’adults

E. Bressol El Poniol



Cursa dels alevins-infantils

Aleví i Infantil: 1080 m. Nenes i nens nascuts del 2004 al 2007. Els pares o mares poden corre els 
últims 500m amb l’infant, estaran esperant al BOX

Sortida i arribada

BOX a uns 500mts de l’arribada

Cursa dels prebenjamí - benjamí

Prebenjamí i benjamí: 900 m. Nenes i nens nascuts del 2008 al 2011. Els pares o mares poden corre 

els últims 500m amb l’infant, estaran esperant al BOX

Sortida i arribada

BOX a uns 500mts de l’arribada

E. Bressol El Poniol

E. Bressol El Poniol



Cursa dels minis

Sortida i arribada

Minis: 560 m. Nenes i nens nascuts del 2012 al 2014. Corren amb el pare o la mare o un adult tot el 
recorregut. 

E. Bressol El Poniol




