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Curses orientació

Dissabte 1 de novembre
Parc Central Nou Barris
CURSES ORIENTACIÓ

Preparant la cursa abans de la sortida

INFORMA’ T
E XPRESSA’ T
PASSA-T ’HO BÉ

tit entre els joves que ja acumulaven alguna experiència anterior, amb els què debutaven, o
fins i tot famílies senceres, reunides per passar un bon matí
fent esport i divertint-se.
La pròxima cursa d’orientació
del calendari serà a l’Hospital
de Sant Pau el pròxim dia 13
de novembre. Serà un esdeveniment més enllà de l’àmbit
esportiu, donades les característiques culturals excepcionals
de l’entorn modernista.

CUIDA’ T

LA PRÒXIMA CITA DEL
CALENDARI SERÀ A L’HOSPITAL
DE SANT PAU, EN UN ENTORN
D’AUTÈNTIC PRIVILEGI

CUIDA

la cursa d’orientació de Barcelona dins del circuit internacional. Això va fer que la participació fos encara més extensa. En
total, entre uns i altres, uns 750
corredors van prendre part en
una prova que començava a les
10 h. i finalitzava al voltant de
les 12.30 h.
Molts dels participants, especialment els novells, van tenir
algunes dificultats en algun
moment en orientar-se. El

recorregut era relativament curt
i això va fer que el ritme també
fos molt alt. L’espai era compar-

APRÈN

UN TOTAL DE 230 PARTICIPANTS
A LA CURSA ESCOLAR, UNA XIFRA
SENSE PRECEDENTS DINS DEL
CEEB A L’ANY ANTERIOR

La seu del districte de Nou Barris va acollir aquesta primera cursa de la temporada

TR OBA

Un total de 230 participants
de diferents edats es van reunir,
el passat dissabte 1 de novembre, al voltant de la plaça del districte de Nou Barris, per córrer a
la primera cursa d’orientació de
la temporada. Aquesta ha estat
la cursa d’aquestes característiques que ha convocat a més
participants el CEEB. Va estar
organitzada conjuntament amb
la Federació Catalana, i, a més,
coincidia amb la celebració de

14/9/14

Espectacular èxit de la primera
cursa d’orientació del curs

