Final Nacional de Cros
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Esports

Atletisme / Cros
Diumenge, 19 de març
Ciutat Esportiva de Blanes
ATLETISME / CROS

Els primers classificats de la
Challenge, a la Final Nacional

INFORMA’ T
E XPRESSA’ T

una jornada plena d’entusiasme.
La UCEC ha estat l’entitat realitzadora de la convocatòria de la
Final Nacional de Cros: una jornada organitzada pel Consell Esportiu de La Selva.

Blanes acollirà, una vegada més, la final escolar de Catalunya

CUIDA

CUIDA’ T

PASSA-T ’HO BÉ

que compleixin aquests requisits.
Els esportistes nascuts entre el
2009 i el 2010 podran participar,
però estaran exclosos de la Final.
Un any més, el Consell de l’Esport Escolar de Barcelona preveu

APRÈN

43).
El grup d’atletes que participarà a
la Final s’ha triat a partir dels resultats obtinguts en els tres primers
cros de la Challenge: el de Sant
Martí, el de Sants-Montjuïc i el de
Les Corts.
Tots els seleccionats d’aquesta
gran jornada esportiva han d’inscriure’s a través de l’adreça electrònica cros@elconsell.cat.
Cal que enviin un correu indicant
el seu nom complet, la seva data
de naixement i l’entitat o escola a
la qual pertany. També és necessari que adjuntin el resguard de
pagament de la inscripció, que té
un cost de 4 € per participant.
El CEEB validarà les inscripcions

El tret de sortida és el moment més esperat de les curses de la Challenge (Fotos: Greg Goodwin)

TR OBA

EL CEEB ENVIARÀ ALS
PRIMERS CLASSIFICATS DE LA
CHALLENGE A COMPETIR A LA
FINAL NACIONAL DE CROS

8/3/17

Els 12 primers classificats de
cada categoria i gènere de la Challenge de cros escolar de Barcelona ja poden fer un bon escalfament per estar a punt el diumenge, 19 de març. Serà la jornada
en què se celebrarà la Final Nacional de Cros. Tindrà lloc a la Ciutat Esportiva de Blanes (Mas Cuní,

