
 
VII CHALLENGE ESCOLAR DE CROS 2012 

CURSA DE SANT ANDREU 
PARC DE LA LLERA DEL BESÓS 

20-5-2012 
 

El vostre fill/a _____________________________ ha estat 

inscrit a la VII Challenge escolar a la cursa de SANT ANDREU. 
 

INFORMACIÓ  
 
La cursa es realitzarà al Parc de la Llera del Besós el proper 

diumenge 20 de Maig. Veure plànol adjunt. 

L’horari de les curses serà a partir de les 11h per als nascuts 

al 2000 i cada 10 mínuts  aniran sortint la resta de nens/es fins 

a les 12’55 els del 2005. Caldria estar una estona abans (entre 

45’ aprox.)  de l’inici de la cursa per recollir el pitrall a la carpa 

de secretaria. 

Els nens/es haurien de fer una mica d’escalfament (córrer 10’ i 

estiraments) abans de començar la cursa. 

Es recomana córrer amb el xandall de l’escola o roba 

esportiva i portar calçat esportiu adequat per córrer.  

Recordeu que heu de portar agulles imperdibles per enganxar 

el pitrall a la samarreta. 

 
 

 
   Plànol del recorregut de la cursa 
     Veure web www:elconsell.cat 
 
 
 
 
        
 
 
   

RECORDEU QUE EL MÉS IMPORTANT ÉS : 
 

PARTICIPAR !!! 
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