43a CURSA LA SALLE HORTA

Benvolgudes famílies,
Ens complau comunicar-vos que enguany tindrà lloc la 43a cursa La Salle Horta Memorial
Ernesto Jareño.
Enguany la idea és que tothom pugui participar, caminant, en cursa, en patinet, en bici, amb
el gos, com vulgueu! Prepareu-vos, feu el vostre dorsal, cordeu-vos fort les vambes i a sumar
quilòmetres!
Només us heu de descarregar l'App RUNTASTIC ADIDAS. Podeu fer-ho des de l’enllaç per
accedir a l’APP i el que SÍ SERÀ MOLT IMPORTANT ÉS QUE US AFEGIU AL GRUP DE LA
CURSA DES DE L’ENLLAÇ PER ACCEDIR AL GRUP DE LA CURSA.
L'App farà 2 coses, sumarà els vostres quilòmetres, de tal manera que farà una classificació
INDIVIDUAL, per veure qui ha fet més quilòmetres, però això enguany tindrà validesa
relativa perquè hom pot fer 100 km en bici, que està molt bé, però una altra persona pot
fer 25 km caminant, cosa que també està súper bé i, en principi, la classificació individual
posaria primer al dels 100 km.
L'OBJECTIU NO ÉS AQUEST, ÉS FER TANTS KMS COM PUGUEM ENTRE TOTS. L'App ens
sumarà els km totals i segons aquests buscarem fins a quina ciutat del món podríem arribar
des de Barcelona tenint en compte aquests KMS.
Tindrem tot el cap de setmana (dissabte i diumenge fins les 24h) per anar sumant
quilòmetres, per tant, cada cop que sortiu a fer un tomb, NO US DEIXEU EL MÒBIL I ACTIVEU
L’APP! Quant més quilòmetres fem, més lluny arribarem!

Feu clic aquí per per accedir a l’APP

I aquí per accedir al grup de la cursa
Luigi Anmella i Alex Jareño
Professors d’Educació Física
La Salle Horta
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