La 1a Duatló Accessible reunirà a Gurb esportistes d’elit i principiants | EL9NOU.CAT

1 de 3

EDICIÓ VALLÈS ORIENTAL

EL 9 TV

TV A LA CARTA

ESPAI OBERT

http://www.el9nou.cat/noticies_o_0_/19753/duatlo_accessible_reunira_gurb_esportistes_d’elit_princi...

EDICIÓ PAPER

16 d'octubre de 2012

RSS

cerca

portada

política i societat

economia

cultura i oci

esports

agenda

classificats

fotogaleries

TEXT [1]

+

–

PUBLICITAT

PUBLICITAT

La 1a Duatló Accessible reunirà a Gurb
esportistes d’elit i principiants

Crivillé, Roma, Coma i Esteve seran a la prova del proper dissabte
enllaç

Entrevista a Maria Balasch i Rosa Romero a 'La Terrassa' (minut 14)

enllaç

Inscripcions des de la web de la Fundació Nani Roma

Bon Cop de Rock

Gil Ratataplam
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Es disputarà el proper dissabte, 10 de setembre, a partir de les 10 del matí. Entre els noms il·lustres hi
prendran part Nani Roma, Alex Crivillé, Isidre Esteve, Marc Coma, Carles Checa, David Checa o
Lucas Cruz.

La Terrassa

Jordi Montaña
11-10-2012

La intenció de la prova és convertir-ho en una trobada lúdica i festiva i, alhora, animar les persones amb discapacitat
que s'apuntin a la pràctica regular d'algun esport.

Programes especials

150 anys de Sant Miquel

La idea és que la prova es consolidi dins l'agenda ja que, per les seves característiques, pot considerar-se inèdita dins
del calendari esportiu i de competició al nostre país.
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[+] programes
Nota de premsa
"El proper dissabte 10 de setembre tindrà lloc a Gurb (Vic) el I Duatló Accessible, una competició pensada per a
professionals, aficionats i principiants discapacitats, de qualsevol sexe i edat.
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En ella es podrà competir individualment o en equip, combinant la carrera atlètica i el ciclisme. Sense cap barrera
arquitectònica ni social, l’acte es dirigeix a tots aquells que vulguin participar amb aquesta festa de l’esport.
El Duatló, organitzat per la Fundació Nani Roma, comptarà amb la presència de reconeguts esportistes, entre els que
destaca el mateix Nani Roma, Alex Crivillé, Isidre Esteve, Marc Coma, Carles Checa, David Checa y Lucas Cruz.
Els participants que vulguin formar part de la carrera hauran d’inscriure’s mitjançant un formulari d’inscripció a través de
la web www.fundacionaniroma.org indicant la categoria a la que volen participar i la organització s’encarregarà de
muntar els grups.
Les categories estan dividides de manera individual per persones amb discapacitat, equips de dues persones, de tres
persones, a la categoria de nens i tàndem per a persones invidents.
El recorregut es divideix en un primer tram a peu de 10 km o amb cadira de rodes de competició, un segon tram amb
bicicleta de muntanya o handbike de 20 km i un tercer tram a peu, amb una cadira de competició o amb la cadira de
rodes habitual de 2 km.
Al final de l’acte, s’oferirà un esmorzar i obsequis a tots els participants i es premiaran els guanyadors.

Homenatge a Lluís
Companys a Vic
· AGENDA DEL I DUATLÓ ACCESIBLE
DIA: Dissabte, 10 de setembre de 2011
HORA: Sortida a las 10:00 hores. Recomanable arribada a les 9:00 para recollir dorsal i briefing de la carrera
LLOC: Polígon Industrial a Gurb (Vic). Des de la C17, direcció Puigcerdà, agafar la sortida 179 direcció Gurb.
DISTANCIA: 2,5 km.
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