La prova, que es realitzarà el 14 de desembre, compta amb un traçat de 10 km,
un de 5 km i tres modalitats infantils

La quarta edició de la Cursa 10kmRACC
uneix el Circuit de Barcelona-Catalunya
amb la localitat de Montmeló
 El nombre d’inscrits supera els 4.000 quan encara queden 7 dies per tancar les
inscripcions
La cursa, adscrita a la Lliga Championchip, destinarà 2€ de cada entrada a La
Marató de TV3
Barcelona, 27 de novembre de 2014- Enguany la Cursa 10kmRACC arriba amb
una novetat important en el traçat de la modalitat de 10 km. El recorregut de la
prova, que tindrà lloc el pròxim 14 de desembre al Circuit de BarcelonaCatalunya, inclou l’entrada a paddock i un tram per fora de les instal·lacions que
portarà als corredors per la carretera que uneix el Circuit amb el nucli urbà de
Montmeló.
Aquest any les proves estan dissenyades per a què els corredors puguin gaudir
encara més d’un traçat allunyat de la ciutat però sense abandonar l’asfalt. L’entorn
de la cursa, habitualment reservat als pilots de Fórmula 1 i Moto GP, és un altre
dels incentius de la prova. Aquests components originals i els desnivells constants
del Circuit són alguns dels factors que expliquen la consolidació d’una cursa que
l’any passat ja va arribar als gairebé 5.000 runners.
El ritme de les inscripcions, a falta de 7 dies pel seu tancament, és positiu i ja són
més de 4.000 les persones que s’han apuntat per córrer sobre l’asfalt del circuit.
Com és habitual, el RACC continua amb el seu compromís solidari i destinarà 2€
de cada inscripció a La Marató de TV3, que aquest any es dedicarà a les
malalties del cor.
Des dels seus inicis, el RACC ha apostat per dotar aquesta jornada esportiva d’un
caràcter lúdic i familiar. Així, a banda d’una modalitat de 10 km, s’organitza una
prova simultània de 5 km i tres curses per a nens i nenes de fins a 13 anys. A més
de competicions específiques a la recta del Circuit, els més petits disposaran d’una
zona habilitada amb karts i matalassos inflables.
Per organitzar un esdeveniment d’aquestes dimensions, el Club compta amb la
col·laboració d’una vintena de patrocinadors i col·laboradors. Voluntaris de la
Universitat de Barcelona (UB) també donaran suport en l’organització i realització
de la Cursa.
Per a més informació:
RACC Premsa: Tel. 93 495 50 29 Fax 93 448 24 90 www.saladepremsa.racc.es

Traçats per a tothom
La prova es subdivideix en tres categories per facilitar la participació tant dels
corredors que s’inicien com dels més experimentats:
-Prova de 10km: a banda d’una volta sencera al traçat de F1, la prova
inclou enguany un recorregut per la zona de paddock i un tram de 4km per
fora del Circuit, que portarà als runners fins a l’entrada del nucli urbà de
Montmeló. Aquesta modalitat, inscrita i puntuable per a la Lliga
Championchip 2014 es cronometrarà amb sistema de xip groc.
-Prova de 5km: una volta completa al traçat del Circuit i un tram addicional
per completar la distància. Cronometrada amb xip groc.
-Proves infantils: competicions cronometrades per a nens d’entre 6 i 13
anys. Recorreguts de 150, 500 i 1000 metres a la recta principal del Circuit
en funció de l’edat dels participants.

Per a més informació:
RACC Premsa: Tel. 93 495 50 29 Fax 93 448 24 90 www.saladepremsa.racc.es

Obsequi i acte festiu de clausura
Els participants adults rebran una samarreta tècnica New Balance i la bossa del
corredor, cortesia del RACC, els patrocinadors i els col·laboradors. Els més petits
també tindran la seva samarreta de Benitosports.
Després de l’entrega de premis, amb una categoria especial per als socis, la
botifarrada popular posarà fi a la jornada esportiva.

Necessito el boiler dels patrocinadors ??
Per a més informació:
RACC Premsa: Tel. 93 495 50 29 Fax 93 448 24 90 www.saladepremsa.racc.es

