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Curses d’Orientació
Dissabte, 27 de gener
Sant Cugat del Vallès
CURSES D’ORIENTACIÓ

Les curses d’orientació, ara
també a St. Cugat del Vallès

INFORMA’ T
E XPRESSA’ T

A més a més, en aquest tipus de
cursa també hi poden participar
els familiars dels participants!
La data límit per inscriure’s és el
dilluns, 22 de gener, a través de
l’aplicació de la web del CEEB.

Durant la festa d’aniversari dels 40 anys del CEEB, també es va celebrar l’orientació

CUIDA

CUIDA’ T

PASSA-T ’HO BÉ

El Consell de l’Esport Escolar de
Barcelona preveu un alt volum de
més d’aproximadament 300 atletes de totes les categories escolars. Des dels prebenjamins fins
als juvenils.

APRÈN

El punt de trobada serà la Plaça
Lluís Millet, davant la parada “Sant
Cugat” dels Ferrocarrils Catalans.
La cursa començarà puntualment a les 10.00 i finalitzarà a les
12.00 h.
Un cop allà, els participants hauran de recollir la seva targeta electrònica sota la carpa Sportident
i... a moure les cames! A diferència d’altres disciplines atlètiques,
com ja és habitual pels esportistes d’orientació, el circuit posarà
a prova la seva capacitat de reconeixement de l’espai. Convé fixarse en els carrers, girs i detalls de
la zona per detectar els punts del
circuit i completar-lo en el menor
temps possible.

Com en altres curses, els participants s’han d’afanyar a marcar l’sportident! (Fotos: Greg Goodwin)

TR OBA

AL VOLTANT DE 300 ATLETES
PETITS, JOVES I GRANS PODRAN
GAUDIR DE LA SEGONA PROVA
D’ORIENTACIÓ D’AQUEST CURS
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Cada temporada, la disciplina de curses d’orientació sorprèn
amb alguna novetat. Fa dos anys,
una de les proves de competició
es va celebrar al Zoo de Barcelona. Aquest 2018, el CEEB visitarà
Sant Cugat del Vallès per desenvolupar el segon circuit del curs el
dissabte, 27 de gener.

