Els 10KmRACC omplen el Circuit de
Barcelona – Catalunya amb prop de 4.000
runners
 El Mehdi Aboujanah i Laia Conesa encapçalen la classificació masculina
i femenina de la categoria de 10 Km
 El Club destinarà 2€ de cada inscripció a La Marató de TV3, dedicada a
la diabetis i l’obesitat
 La proba compta, per segon any consecutiu, amb el suport dels
voluntaris de la Universitat de Barcelona
 Els participants als 10 Km han realitzat un tram del traçat per l’exterior
del circuit fins a la localitat de Montmeló

13 de desembre 2015.- El RACC ha celebrat el cinquè aniversari de la cursa
popular 10KmRACC amb la participació de prop de 4.000 corredors. La prova,
organitzada al Circuit de Barcelona - Catalunya, ha mantingut el compromís amb
La Marató de TV3 destinant 2 € de cada inscripció a la iniciativa, en aquesta
ocasió dedicada a la diabetis i l'obesitat, les malalties metabòliques més freqüents
a Catalunya.
La Universitat de Barcelona, a través de Voluntariat UB i Esports UB, ha
col·laborat de nou amb la cursa, aportant els voluntaris necessaris per dur a terme
la proba esportiva i promovent la participació com a corredors dels membres de la
comunitat universitària.
El guanyador de la cursa de 10 km en la categoria masculina ha estat El Mehdi
Aboujanah, que ha completat el recorregut en 31 minuts i 16 segons. En la
categoria femenina, la guanyadora ha estat Laia Conesa i Mur, amb un temps de
38 minuts i 49 segons. Els corredors d'aquesta modalitat, inscrita a la lliga
Championchip 2015, han corregut fins a la localitat de Montmeló per després
passar per boxes i finalment fer una volta sencera al Circuit.
En la modalitat de 5 km ha estat Ana Martínez Pasqual qui, amb un temps de 18
minuts i 54 segons, s'ha proclamat guanyador de la modalitat femenina i Mostafa
Benslimane de la masculina, amb una marca de 15 minuts i 57 segons.
A més de les dues curses principals també s'han celebrat quatre proves infantils
(d'entre 150 i 1.000m) a les quals han participat gairebé 800 nens i nenes menors
de 14 anys.
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De la mateixa manera, la Universitat de Barcelona també ha premiat als seus
millors corredors en cadascuna de les categories. Gerard Ferragut, director
d’Esports UB, ha estat l'encarregat de lliurar aquests premis. En la modalitat de 10
km, els guanyadors han estat Antonio Carlos Caparros Ortega, amb 36 minuts i
46 segons, i Patricia Amores Hernández, amb 53 minuts i 3 segons.
El 2011 el RACC va decidir impulsar per primera vegada els 10KmRACC, un
esdeveniment que aposta per la fusió de l'esport, el motor, l'oci i la família.
L'esperit esportiu característic del Club, la seva vinculació amb el món del motor i
la creixent afició pel running van portar el RACC a crear aquesta prova que
després de cinc anys ja s'ha convertit en tradicional per a molts. L'escenari en el
que se celebra és un atractiu afegit per als runners ja que els dóna l'oportunitat de
viure el Circuit de Barcelona - Catalunya des d'una altra perspectiva i gaudir d'un
traçat marcat per les corbes i els desnivells lleugers però constants.

Per a més informació sobre els resultats de la cursa:
www.10kmracc.cat
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