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El proper 12 de gener de 2014 tindrà lloc la segona edició de la
Sant Miquel Xperience
Des de Sant Feliu de Codines neix l’accés principal a Sant Miquel del Fai i una de les
carreteres (Bv-1485) amb les vistes més boniques del Vallès. 7 km que ressegueixen una
espectacular cinglera que porta directament a un dels indrets més emblemàtics de Catalunya,
Sant Miquel del Fai.
L’Xperience neix amb l’objectiu d’unir l’esport amb l’entorn privilegiat que tenim a Sant Feliu
de Codines. L’esport entès com una cosa de tots, per aquest motiu la Sant Miquel
Xperience - Sant Feliu de Codines estarà composada per dues curses, de diferents nivells,
on cada corredor podrà inscriure’s on li sembli oportú.

NOVETATS 2014





L’XPERIENCE ZONE estarà situada al Parc Usart (km 0,8) de la Carretera de Sant
Miquel del Fai. En aquest espai hi haurà situada la zona d’acreditacions, recollida de
dorsals, mitjans de comunicació …
La sortida es realitzarà des del Parc Usart (km 0,8) de la Carretera de Sant Miquel del
Fai.
La cursa aquest any modifica sensiblement el seu traçat i entrarà dins l’espai de Sant
Miquel del Fai.
Limitació de corredors per l’Xperience. Màxim 500 corredors.

Les nostres propostes són:
a) SANT MIQUEL XPERIENCE
Viu una de les experiències més intenses, recorre els 6,5 km que separen Sant Feliu de
Codines de Sant Miquel del Fai i torna al punt d’inici. Total 13 km d’asfalt en un entorn
privilegiat.
Recorregut: Sortir de Ctra. Sant Miquel (Bv-1485) km 0,8 (Parc Usart) fins a Sant Miquel del
Fai (entrar dins el recinte) i tornar al punt de sortida.
Hora: 11 h
Distància : 13 Km asfalt
Xips : Si (Championxip)
Preu Inscripció : 13 € (*)
Inscripcions limitades : sí
Inscripcions limitades : 500
Inscripcions obligatòries per Internet (www.smxperience.cat)
Des del dia 1 de novembre de 2013 fins al 08 de gener de 2014 a les 15.00h:
(*) + 2 € si has de llogar el xip
Després del dia 9 de gener no es faran inscripcions.

ELS PARTCIPANTS REBRAN


Lot Xperience gentilesa dels
sponsors
 Samarreta Xperience 2014 (*)
(tècnica a 3 tintes … )
 Foto digital de cada corredor en
plena cursa (descarregar Picassa)
 Diploma

(*) .Les samarretes només es lliuraran a les inscripcions fetes abans del dia 6 de gener
de 2014 (Inscripcions rebudes fins el dia 5 de gener a les 23:59h)

MOLT IMPORTANT: SI REALITZES LA INSCRIPCIÓ DESPRÉS DEL DIA 5 DE GENER A
LES 23:59h NO TINDRÀS DRET A SAMARRETA ENCARA QUE EL FORMULARI
D’INSCRIPCIÓ ET DEMANI LA TALLA DE LA SAMARRETA.

Les categories són (masculí i femení):






Sot – 23 : fins 1992, corresponen a juniors, promeses federatius
Sènior de 1974 a 1991
Veterans 1 de 1964 a 1973
Veterans 2 de 1954 a 1963
Veterans 3 de 1901 a 1953

Es premiarà els tres primers de cada categoria, tant en masculí com en femení.

Els menors de 18 anys hauran de portar (les tres coses) :
1.-Una autorització paterna signada (la podeu descarregar a www.smxperience.cat)
2.-Original o còpia del DNI menor o llibre de família (si no disposa de DNI).
3.-Original o còpia del DNI del tutor que ha signat l’autorització.
A més a més, els menors de 14 anys a banda dels requisits anteriors, hauran de fer la
Sant Miquel Xperience acompanyats d’un adult.







La inscripció inclou una llicència federativa per un dia amb la Federació d’Atletisme i
una assegurança d’accidents.
Avituallaments (aigua i fruita)
El tradicional “CALDO casolà de l’Xperince”
Ambulància
Hi haurà servei de dutxes per als runners. (Pavelló Municipal d’Esports Francesc
Cassart)

b) MINI XPERIENCE
Aquesta és una cursa de 1,6 km aproximadament on pot participar qui vulgui però només
optaran a premi les següents categories :
-Nascuts entre els anys 2014-2004: Categoria G
-Nascuts entre els anys 2003-2001: Categoria F
Recorregut: Sortir del Parc Usart fins el km 0,5 (alçada pàrquing tanatori) de la Ctra. Sant
Miquel (BV-1485) i tornar al punt de sortida.
Hora: 10 h
Distància: 1,6 km aprox.
Dificultat: baixa
Xips: No
Preu inscripció: Gratuïta
Inscripcions obligatòries per Internet (www.smxperience.cat)
Des del dia 1 de novembre de 2013 fins al 8 de gener de 2014: 0 €

 Si vols estar informat :
 ens pots enviar un mail a mirral@diba.cat
 segueix-nos a Facebook: Comissió de noves activitats esportives
 la informació s´anirà actualitzant a www.smxperience.cat

12 de gener de 2014
SANT MIQUEL DEL XPERIENCE
(Sant Feliu de Codines)

* Aquestes bases han estat confeccionades a 20 d’octubre de 2013. L’organització es
reserva el dret de modificar les mateixes per causes organitzatives o de seguretat.

Organitza :

SPONSORS
(aquests són els espònsors de l’any 201 . Estem acabant de confirmar la presència per
aquesta edició així com la incorporació de nous espònsors)

