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La 1a Cursa del Gall arriba aquest dimarts a la tarda amb gairebé 900 inscrits
Prop de 900 inscrits disputaran la 1a edició de la Cursa del
Gall aquest dimarts, organitzada pel Club Muntanyenc Sant
Cugat, amb sortida a les sis de la tarda des de l'avinguda del
Pla del Vinyet i arribada a la plaça de la Vila. Un recorregut
de cinc quilòmetres servirà per tancar l'any esportiu a Sant
Cugat. Les inscripcions encara estan obertes fins a les cinc de
la tarda al Pav 3 de la Rambla del Celler.

Les inscripcions de darrera hora tindran un preu de 17 euros. D'altra bandan, els atletes que vulguin disposar
del cronometratge oficial i no disposin de xip propi hauran de pagar dos euros addicionals. Pel que fa a la
recollida dels dorsals, es podrà fer durant el dimarts de deu del matí a cinc de la tarda.
El director de la Cursa del Gall, Manel González, anima a participar a la ciutadania en un acte familiar i
divertit. Tant la sortida com el darrer quilòmetre serà amenitzat pels Diables i Geganters de Sant Cugat.
Recorregut
La cursa donarà el tret de sortida a les sis de la tarda a l'avinguda del Pla del Vinyet, davant del
Teatre-Auditori, i finalitzarà a la plaça de la Vila. A l'arribada del recorregut s'oferirà als participants un
avituallament de coca i xocolata. Els organitzadors de la cursa la donaran per tancada quan passin 75 minuts
després del seu inici.

Premis
Els premiats seran el primer, el segon i el tercer classificat masculí i femení de les categories general, sub 16 i
veterà. A més, també es premiarà la millor disfressa individual de gall i gallina i la millor disfressa com a
comparsa.
Manel González: Esperem que tothom gaudeixi de la cursa i esperem arribar als 1.000 inscrits.
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