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Descripció
La Cursa les II Torres transcorre pel terme de Campredó,

visitant llocs emblemàtics com són les Torres Templeres i

altres paratges naturals; barranc de Rocacorba, argilers,

les antenes, coll de Rajolers, l'Espluga.

El canicross està dins dins de la a. Lliga Catalana de

Canicross que organitza la La Federació

d'Esports d'Hivern (FCEH) i la cursa de muntanya dins del

4rt. Circuit de Curses de Muntanya de les Terres de l'Ebre.

Juntament amb la cursa de muntanya es celebrarà una

marxa popular coincidint amb el mateix recorregut que el

canicross.

Tots els participants a la Cursa les II Torres tindran una

bossa amb obsequis.
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Inscripcions
Per inscriure's a les diferents modalitats s'ha d'omplir el

formulari indicat i realitzar transferència bancària al num.

de compte de CAIXA TARRAGONA 2073-0125-55-

0110155275.

Un cop realitzat l'inscripció i el pagament s'ha d’entregar

aquest formulari i el justificant de pagament a la Pedania

de Campredó o bé per fax 977 597 050.

Aquesta inscripció també es pot realitzar mitjançant la

web de la cursa.

Tots el participants hauran d'haver entregat la informació

necessària abans del dia de la cursa. L'organtizació es

reserva el dret de demanar les llicències federatives als

participants i la documentació vigent dels gossos .

Re g l a m e n t d e l a c u rs a i m é s i n fo r m a c i ó :

http://cursa .campredo.net/ o bé a l ’adreça

cursa@campredo.net.

CANICROSS: 15 + 2 xip + 3 asseg.

CURSA MUNTANYA: 15 + 2 xip + 3 asseg.

MARXA: 15 tot inclós

DNI:

NOM:

COGNOMS:

DATA NAIXEMENT:

ADREÇA:

CODI POSTAL:

POBLACIÓ:

CORREU-E:

TELÈFON:

LLICÈNCIA: TIPUS:

FEDERACIÓ:

CLUB / EQUIP:

XIP PROPI:
NOSI

HOME DONA

Preus

cursa muntanya marxacanicross

Cursa muntanya

Canicross i Marxa

Distància total, 21,73km. aprox.

Desnivell acumulat: 643mt. + i 622mt. -

Distància total, 12,5km. aprox.

Desnivell acumulat: 107mt. + i 71mt. -


