
1a Cursa 
DREAM 

 
MANRESA

   
Dissabte30 d’agost  

19.00 hores
1a Cursa Solidaria de Festa Major 
Dream Runners Manresa (10 km)
Preu: 15 € i inclou servei cronometratge amb xip, 
3 avituallaments, bossa del corredor i samarreta 
tècnica commemorativa.

Organització:

Amb el suport de:

Curses Benè�ques pel projecte de salut 
materno-infantil a Woldiya (Etiòpia) 
i entitats tercer sector de Manresa.

Més informació i inscripcions a: 
www.dreamrunners.org

Manresa

RUNNERS

Parc de l’Agulla ,  Manresa

17.30 hores
Curses solidaries infantils Mini Dream Runners
Distàncies en funció de l’any de naixement (0 a 16 anys).
Preu: 5,00 € i inclou obsequi per als participants

19.05 hores
1a Caminada Solidaria de Festa Major
 Dream Runners Manresa (6 km)
Preu: 13 € i inclou 2 avituallaments i samarreta tècnica 
commemorativa.



1a  Cursa 
DREAM 

Cursa i Caminada Festa Major Dream Runners Manresa
Prova oberta a tota aquella persona que ho desitgi sempre que estigui correctament
inscrita, tant en temps com en forma.
Amb la vostra inscripció declareu complir amb el requisits mínims (físics, tècnics i materials)
per a poder realitzar la prova i conèixer el seu reglament, que es troba a la pàgina 
web www.dreamrunners.org, el qual accepteu en la seva totalitat.

Tots els participants a les diferents proves ho faran amb un dorsal que és obligatori 
portar ben visible.

Inscripcions
Les inscripcions es realitzaran a través de la pàgina web www.dreamrunners.org, 
o bé presencialment a Ríos Running Manresa (C. Bruc, 39).
Horari: Dilluns a dissabte de 10 a 13.30h i de 17 a 20:30h
Inscripcions anticipades fins el divendres 29 d’agost.
El preu de la inscripció és de 15 € per la cursa de 10 km, 13 € per la caminada de 6,5 km 
i 5 € curses infantils.
Programa i horaris. 
Dissabte 30 d’agost – Parc de l’Agulla de Manresa
De 17.00 a 18.30 hores, recollida de dorsals i Xip (Inscripcions mateix dia)
17.30 hores.
Curses Infantils Mini Dream Runners. 
Es començarà per P3 i s’anirà pujant de categoria.
19.00 hores.
Sortida 1a Cursa Solidaria de Festa Major Dream Runners Manresa (10 km)
19.05 hores.
Sortida 1a Caminada Solidaria de Festa Major Dream Runnres Manresa (6,5 km) 
20.00 hores, lliurament de trofeus cursa de 10 km
21.00 hores, tancament de la cursa i caminada.

Categories Infantils

P3* P4 P5 Prebenjamí Benjamí Aleví Infantil
2014 a 
2010

2009 2008 2007 i 2006 2005 i 2004 2003 i 2002 2001 i 2000

300 m 300 m 300 m 500 m 500 m 1.000 m 1.000 m
*Els nens i nenes de 0 a 3 anys, podran córrer acompanyats per un adult.

Classificacions i trofeus
Només hi haurà classificació i trofeus per la Cursa Solidaria de Festa Major Dream Runners Manresa (10 km), 
segons les següents categories:

Absolut Júnior (Sub-18) Veterà 1 (40 a 49) Veterà 2 (50 a 59) Màster (60 i més)
- 1996 i posteriors 1974 - 1965 1964 - 1955 1954 i anteriors

1r, 2n i 3r

(Mas i Fem)
1r (Mas i Fem) 1r (Mas i Fem) 1r (Mas i Fem) 1r (Mas i Fem)

•La cursa de 10 KM DREAM RUNNERS MANRESA serà cronometrada mitjançant el sistema de xip.

•És obligatori portar el xip lligat en el calçat esportiu.
•El xip és intransferible i el mal ús del xip implica la desqualificació.

•Els participants hauran de retornar el xip un cop finalitzada la cursa.
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