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Dissabte 18 de juny de 2022
19 h
20 h
20.15 h
20 a 22 h
22 a 23 h

Cursa mini i inclusiva
Cursa gran
Cursa mitjana
Activitats esportives i de lleure familiars
Grup musical

Tots els circuits són inclusius i familiars
Preus
> 2 € els circuits mini, inclusiu i mitjà i 5 € el circuit gran
Informació i inscripcions
> www.badalona.cat
Recollida de dorsal, bossa del corredor i xip
> Divendres 17, de 17 a 20 h i dissabte 18, de 10 a 18 h, a l’Escola del Mar - Centre
d’Estudis Marins de Badalona (passeig de la Rambla, 37).
Cal presentar el resguard amb el número d’inscripció
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CIRCUIT VERD – CURSA MINI
Edat participants: entre 2012 i posteriors
Distància: 1,7 km aprox. | Sortida a les 19 h
Recorregut:

CIRCUIT TARONJA - CURSA INCLUSIVA
Edat participants: de qualsevol edat amb diversitat funcional o amb capacitats reduïdes,
tant físiques com psíquiques
Distància: 30 - 50 - 100 m | Sortida a les 19 h
Recorregut:

CIRCUIT VERMELL - CURSA GRAN
Edat participants: promeses entre 1997 i 2007, sèniors entre 1977 i 1996,
màsters entre 1976 i anteriors, cadira de rodes entre 2007 i anteriors
Distància: 10 km aprox. | Sortida a les 20 h
Recorregut:

Ajuntament de Badalona
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CIRCUIT BLAU – CURSA MTIJANA
Edat participants: joves entre 2008 i 2011, adults entre 2007 i anteriors, cadira de rodes
entre 2007 i anteriors
Distància: 5 km aprox. | Sortida a les 20.15 h
Recorregut:

Observacions generals de tots els circuits
> Per motius organitzatius, els circuits poden patir alguna modificació en el seu
recorregut, i aquesta serà publicada a la web de la cursa.
> Tots els circuits són inclusius i familiars.
Serveis generals de la cursa
> Els següents serveis s’ubicaran al passeig Marítim (Platja dels Pescadors):
· Avituallaments en els circuits i a l’arribada
· Serveis sanitaris. Ambulàncies i hospital de campanya
· Serveis higiènics. Lavabos químics
· Servei de massatges per als participants
· Activitat esportives i de lleure familiars
· Grup musical i batucades
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