HORARIS i ADRECES

Horaris - Divendres 3 de maig*
Inercia
(Carrer de Roger de Flor, 10, 08018 Barcelona)
17:00 a 20:00 Recollida dorsals
*només podran recollir els inscrits fins el 28/04
Horaris - Dissabte 4 de maig*
Inercia
(Carrer de Roger de Flor, 10, 08018 Barcelona)
10:00 a 20:00 Recollida dorsals
*només podran recollir els inscrits fins el 28/04

Zona Franca
8:30 a 9:30
10:00 a 12:30
11:30 a 12:30
13:00 a 14:00

Horaris - Diumenge 5 de maig*
(Carrer 3, 14, 08040 Barcelona)
Recollida dorsals
*poden recollir tots els inscrits
42k i 24k
10k i 5k
Podis

Cal deixar 20€ de fiança que es retornaran a l’arribada, amb
el retorn del xip de lloguer (totes les categories i curses).
Aparcament públic
Carrer D, 60 08040 Barcelona
Carrer C, 23 08040 Barcelona
Metro
L9S - Parc Logístic
BUS
109 Carrer 4 - Carrer E
21 Carrer 4 - Carrer E

COM ARRIBAR-HI

Adreces al final de la
primera pàgina 😊

RECOLLIDA DE DORSALS i ESCALFAMENT 5 DE MAIG

Al mateix lloc hi
trobareu el guardarroba
(1 bossa tancada per
persona). Ho podreu
recollir acabada la cursa.

PRIMERA VOLTA 42K i 24K

La primera volta de les proves de 42k i 24k será més curta per tal de quadrar la distància de 42,195km de la
prova de marató. La resta de voltes seran completes.

Avituallament

TV comptavoltes de 42” (petita)
Si us atureu a mirar les voltes, procureu no molestar
ni tapar la pantalla a la resta de patinadors

Paperera d’ampolles
(hi haurà una cistella
enorme on podreu
llençar les ampolles
buides mentre
patineu)

DORSALS

Blancs: Copa d’Espanya (42K)
Roses: Marató (42K)
Grocs: Mitja Marató (24K)
Blaus: 10K
Verds: 5K

MENJAR i BEGUDA

Trobareu el pack d’entrepà i aquarius a la carpa d’avituallament, a la zona de públic i arribades. Procureu
portar monedes per facilitar el canvi.

