Èxit absolut de participació a la 3a cursa
popular 10Km RACC al Circuit de
Barcelona-Catalunya
El Mehdi Aboujanah i Txell Calduch encapçalen la classificació en les
categories masculina i femenina, respectivament
Els més de 5.000 participants han corregut en el mateix traçat on es
realitzen les competicions de F1 i Motociclisme i han pogut gaudir d’una
jornada lúdica i familiar

Barcelona, 15 de desembre 2013 - El RACC, l’Automòbil Club més gran
d’Espanya, ha reunit avui diumenge al matí a més 5.000 corredors en la tercera
edició de la cursa 10Km RACC, celebrada al Circuit de Barcelona-Catalunya.
El guanyador de la cursa de 10 km en categoria masculina ha estat El Mehdi
Aboujanah, mentre que en categoria femenina la guanyadora ha estat Txell
Calduch. Pel que fa a les curses de 5 km, el guanyador en categoria masculina ha
estat Miguel Quesada, i en categoria femenina s’ha imposat Elena Padilla.
En les categories infantils hi han participat 1.000 nens i nenes d’entre 6 i 11 anys.
Tots ells han corregut entre 300 i 1000 metres a la recta principal del Circuit.
Aquest és el tercer any consecutiu que el RACC organitza la cursa de running
10KmRACC. Un dels principals al·licients que troben els corredors per participar
en aquesta prova adscrita a la lliga Championchip 2013 és l’escenari: el Circuit de
Barcelona-Catalunya brinda l’oportunitat de viure sensacions molt diferents a les
que ofereixen els recorreguts urbans i permet una simbiosi perfecta entre el món
del motor, el foment dels valors de l’esport i la celebració d’una jornada lúdica i
familiar.
El caire esportiu de la jornada es barreja amb la vessant lúdica i familiar, fent de la
cursa un esdeveniment pensat per a tots els públics de totes les edats. Durant el
matí, els més petits també han gaudit dels karts i els inflables que el RACC ha
instal·lat a la zona de paddock. Després de les entregues de premis, tots els
participants han clausurat l’acte amb una botifarrada popular.

Aquest any la prova ha tornat a destinar 2€ de cada inscripció a La Marató de
TV3, dedicada enguany a la investigació de les malalties neurodegeneratives.
Per a més informació dels resultats de la cursa, visiteu www.10kmracc.cat
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