
Canicross Les Planes 

1ª edició - 30 novembre 2014  El club AEMAEMAEMAEM, amb la col·laboració del CEI CEI CEI CEI (Centre Excursionista Independent) i l'Ajuntament de l'Ajuntament de l'Ajuntament de l'Ajuntament de Sant CugatSant CugatSant CugatSant Cugat, presenta el 1er Canicross de Les Planes1er Canicross de Les Planes1er Canicross de Les Planes1er Canicross de Les Planes. El recorregut de la cursa serà de 5 km per corriols i pistes en el cor del Parc de CollserolaParc de CollserolaParc de CollserolaParc de Collserola, amb un desnivell de 195 metres. Aquesta cursa forma part del calendari de la Lliga Catalana de Canicross.  1er Canicross Les Planes1er Canicross Les Planes1er Canicross Les Planes1er Canicross Les Planes    LlocLlocLlocLloc            : : : :     Les Planes, a les pistes de can Flo - Camí Can Flo, 19 DataDataDataData            : : : :     30 novembre 2014 RecorregutRecorregutRecorregutRecorregut        : : : :     5 km SortidaSortidaSortidaSortida            ::::        Creu d'en Blau ArribadaArribadaArribadaArribada        ::::        Creu d'en Blau   HorarisHorarisHorarisHoraris    Lliurement pitrallsLliurement pitrallsLliurement pitrallsLliurement pitralls    : : : :     a partir de les 08:00 h fins les 9:30 h Control veterinariControl veterinariControl veterinariControl veterinari    ::::        a partir de les 08:00 h fins les 9:30 h Reunió informativaReunió informativaReunió informativaReunió informativa    : : : :     09:30 h SortidaSortidaSortidaSortida            : : : :     10:00 h ClassificacionsClassificacionsClassificacionsClassificacions        : : : :     11:00 h Lliurement de pLliurement de pLliurement de pLliurement de premisremisremisremis    : : : :     12:00 h   ServeisServeisServeisServeis Dutxes i vestidors a les pistes.   OrganitzacióOrganitzacióOrganitzacióOrganització    Director cursaDirector cursaDirector cursaDirector cursa        : : : :     Toni Lozano Director adjuntDirector adjuntDirector adjuntDirector adjunt        : : : :     Andrés Bustos VeterinariVeterinariVeterinariVeterinari        ::::        Neus Riba JutgeJutgeJutgeJutge            : : : :     per nomenar Responsable Responsable Responsable Responsable controlscontrolscontrolscontrols    : : : :     Xavier Sans Cap de pistaCap de pistaCap de pistaCap de pista        : : : :     Xavier Sans  Data límit per fer les inscripcions: 26 de novembre. Els federats a la FCEH han de fer la inscripció través del seu club. Les persones NO federades amb la FCEH han de fer la inscripció a través del següent formulari. L'import de la inscripció es de 12 euros. Si no es disposa de llicència federativa, s’ha de contractar la assegurança de dia, que té un import de 8€. 


