3a Cursa d’Orientació
Mercat de Santa Caterina

Informació general:
Data: Dissabte 16 de febrer del 2019
Localització: Mercat de Santa Caterina i voltants
Punt de trobada: Plaça de Pons i Clerch, entre carrer d’en Tantarantana i carrer del
Comerç.
Horari: de 10:00h a 12:00h *última sortida a les 12:00h

Passos a seguir per córrer una bona cursa!
Pas 1: Ves a la carpa d’SPORTIDENT per recollir la teva targeta electrònica!
Pas 2: Dirigeix-te a la carpa de MAPES!
Pas 3: Fes cua per sortir a córrer!
Pas 4: Comença la teva cursa i passa-ho d’allò més bé!
Pas 5: Un cop acabis la teva cursa, torna la targeta electrònica a la seva carpa corresponent,
descarrega la informació i el resultat de la teva cursa.
*En cas de pèrdua o trencament de Sportident caldrà abonar els 15€ de la fiança
Recorda no llençar menjar al terra i respectar la zona esportiva

CROQUIS ACCÉS PROVA 3
CIRCUIT BARCELONA ORIENTACIÓ
Dissabte 16 de febrer 2019 --- MERCAT DE SANTA CATERINA, 10 hores
PUNT DE TROBADA: Plaça de Pons i Clerch

Al costat del Museu de la Xocolata (carrer Comerç)
En el mapa tindreu assenyalats de color magenta zones que no es poden utilitzar en cursa.
Però us recomanem que quan acabeu la cursa feu una visita al claustre del Convent de Sant Agustí.
Recordeu que la prioritat és sempre dels vianants. La zona propera al mercat de Santa Carerina
hi ha més quantitat de vianants circulant. També passem per zones de parcs infantils.

A primera hora hi ha menys gent passejant pels carrers per on passa la cursa.
Però cal dir que molt sovint a primera hora reguen els carrers. Alerta les relliscades!!
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