
VIII CURSA DES JAI 2018 

DATA, LLOC I HORA. 

La VIII Cursa Popular des Jai es celebrarà dia 29 d’abril de 2018 amb sortida i arribada al 

carrer Major de Búger 

Comptarà amb cursa infantil, cursa per adults i una caminda popular. 
A les 10.00 hores s’iniciaran les curses de categories inferiors. 

A les 11.00 es donarà a la sortida a les curses d’adults: local i categories superiors. L’hora 

prevista de finalització per a la cursa per adults serán les 12.30. 

PREU I INSCRIPCIONS. 

Els drets d’inscripció per a categories d’adults i locals és de 8€. En el cas de no disposar 

de xip, s’haurà d’afegir el lloguer. 

Les inscripcions es podran realitzar a la pàgina web www.elitechip.net i el mateix dia de 
la cursa fins a les 9.30 a l’estand d’Elitechip. 

RECOLIDA DE DORSALS. 

Es podran recollir els dorsals a la taula de l’organització situada a l’espai d’inici de la 

cursa fins a les 10.00 hores. 

OBSEQUIS. 

Quan es retiri el dorsal cada atleta, tant infantil com adult, rebrà un podòmetre original i 

una motxilla commemorativa de la cursa. 

RECORREGUT. 

El circuit per a categories infantils recorrerà els següents carrers del poble: c/ Major, c/ 

Esperança, c/ des Sol, c/ Mascaró, Plaça Constitució, c/ Major. 

el circuit per adults consta de dues disàncies, un 5 km aproximadament (1 volta) i l’altre 

de 10 km aproximandament (2 voltes) que recorrerà els camins i carreteres de Búger.  

CATEGORIES. 

INICIACIÓ: Nascuts en els anys 2012-2015 

http://www.elitechip.net/


 
BENJAMÍ: Nascuts en els anys 2010-2011  

ALEVÍ: Nascuts en els anys 2008-2009  

INFANTIL: Nascuts en els anys 2006/07 

CADET: Nascuts en els anys 2004-2005  

LOCAL: Adults nascuts a partir de 1995 

SENIOR: a partir de 18 anys 

 

De totes les categories hi haurà la categoria femenina i masculina. 

Hi haurà trofeus pels primers classificats de cada categoria, tant masculí com femení. 

 

 
ALTRES SERVEIS: 

Hi haurà jocs infantils durant el dematí. 

Al recorregut d’adults i locals hi haurà un avituallament al km 5. 

En acabar hi haurà avituallament de líquid i sòlid i refresc pels participants.  

Els atletes disposaran de servei de guarda roba. 


