Data, hora i lloc: 24/04/2016
La VI Cursa Popular Es Jai 2016 es celebrarà dia 24 d'abril al terme municipal de Búger
i constará de un circuit de 6,1 kms.
Hora d’inici: 10,00h
Hora d’arribada: 13,00h
Preu de les inscripcions: 4 € més 2€ de lloguer de xip
Inscripcions: Les inscripcions es poden fer de les següents maneres:
1. A la pàgina www.elitechip.net
2. Abans de la Cursa Des Jai, el diumenge 24 d’abril de 2016.
Recollida de dorsals: Els dorsals es podran recollir el mateix dia de la cursa a l’estand
d’Elitechip.
Obsequis: Al retirar el dorsal cada atleta rebrà una camiseta tècnica màniga curta.
Recorregut: El circuit consta de 12.200m.
CATEGORIES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iniciació:
Nascuts en els anys 2009 a 2012
Benjamí:
Nascuts en els anys 2007 a 2008
Aleví:
Nascuts en els anys 2005 a 2006
Infantil:
Nascuts en els anys 2003 a 2004
Cadete:
Nascuts en els anys 2001 a 2002
Sub-23:
Nascuts en els anys 1993 a 2000
Local:
Nascuts a partir de l’any 1992
Veteranes F40:
40 endavant
Veterans M40
40 endavant
Senior (masc. i fem.) 24 a 39 anys (femení) i de 24 a 39 (masculí)

Hi haurà premis per les següents categorías:
•
•
•
•
•

Categoria absoluta masculina i femenina. (2 voltes 12,2kms)
Categoria local masculina i femenina. (1 Volta 6,1kms)
Categoria Sub-23 de 16 a 23 anys masculina i femenina (1 Volta 6,1kms)
Senior de 24 fins a 39 anys masculina i femenina. (2 voltes 12,1kms)
Veterans de + 40 anys masculina i femenina. (2 voltes 12,2 kms)

Altres serveis
•
•
•
•

- Els trofeus no seràn acumulables.
- Tots els participants de la carrera infantil tindran un obsequi.
- Hi haurà un obsequi per als primers 150 inscrits.
- Haurà una mica de berenar i refresc per els participants.

•

- Hi haurà servei de guardaroba.

