La 1ª cursa popular 10km RACC omple el Circuit
de Catalunya amb més de 2.000 corredors
Paul Sie i Alícia Bergada, corredors del Club Athletic TRACK, encapçalen la
classificació en les categories masculina i femenina, respectivament
Els participants han corregut en el mateix traçat on es realitzen les
competicions de F1 i Motociclisme.

Barcelona, 13 de novembre – El RACC, l’Automòbil Club més gran d’Espanya,
ha reunit un total de 2.111 corredors, en la primera cursa popular 10 Km RACC,
celebrada aquest diumenge al Circuit de Catalunya. Tot i que la prova de 10.000
metres, que dóna nom a la competició, ha estat la més nombrosa, el RACC també
ha organitzat una cursa de relleus per parelles i una altra d’infantil.
El guanyador en categoria masculina ha estat el ghanès Paul Sie, del Club
Athletic TRACK, qui només ha necessitat 31 min y 08 seg per completar els 10
km. En categoria femenina, la guanyadora ha estat Alicia Bergada, també del
Club Athletic TRACK, amb un temps de 39:56. D’altra banda, els guanyadors a la
prova de relleus per parelles han estat Raúl Peñas y David Jiménez, amb un
temps de 22:20.
Més enllà del terreny esportiu, els assistents han destacat el caràcter festiu de la
jornada. Els participants s’han mostrat satisfets de poder córrer en un entorn únic
i habitualment reservat als seus ídols de F1 y Motos. Posteriorment a l’entrega de
premis, s’ha ofert un aperitiu popular pels participants i sorteigs de viatges per a tot
el públic.

RACC Automòbil Club
El RACC l’Automòbil Club més gran d’Espanya, amb 1 milió de socis, realitza
1.285.184 serveis d’assistència mecànica, personal i mèdica urgent. Com a entitat
al servei de la societat, impulsa la mobilitat sostenible, la seguretat vial i el medi
ambient i promou l’esport del motor recolzant l’esport base i organitzant tres proves
puntuables en els mundials de F1, Motociclisme y Ral·lis.
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