
 

 

Deporte para la Educación y la Salud posa en marxa el repte "Tots a Tòquio", Suma quilòmetres de salut!  

I des del SME ens secundem i ens sumem a aquesta iniciativa per a sensibilitzar a la societat sobre la necessitat 

d'actuar tots junts contra el sedentarisme i el sobrepés/obesitat. 

El repte consisteix a recórrer la distància en quilòmetres que existeix entre Madrid i Tòquio per a 

commemorar la celebració dels Jocs Olímpics que tindran lloc a la ciutat nipona. Uns Jocs Olímpics que es disputaran 

l'any 2021 a causa de la Pandèmia de COVID19.  

El repte "Tots a Tòquio" donarà principi el mes de novembre per a finalitzar el mes de juny. Durant aquests 8 mesos, 

a més de sumar quilòmetres d'activitat física i nutrició saludable, els participants aniran coneixent les diferents 

maratons amb més renom d'Espanya segons el següent calendari, finalitzant el mes de juny amb la  celebració  de la     

European  Mile,  esdeveniment  europeu  en  el qual    es correrà    una  milla (1,6km) en més de 1000 ciutats. 

FUNCIONAMENT: 

Per a comptabilitzar els QS  (quilòmetres saludables) recorreguts  cada  participant deurà certificar-los de la següent 

manera 

o Activitats de caminar o córrer: Mitjançant dispositiu electrònic (Telèfon intel·ligent, rellotge amb GPS) i 

càrrega de dades en l’aplicació d'ús gratuït  Strava, unint-se al club SMEBorrianatoquio 

o Altres activitats: Mitjançant un correu electrònic a sme.eventos@burriana.es amb els QS obtinguts i una 

imatge de l’activitat realitzada. Consulteu taula d’equivalències ( apartat Sumem) 

Es tracta d'un repte  no  competitiu  entre els  participants.   

L'important és participar i cobrir les distàncies mensuals segons el següent quadre: 

 

QUADRE BASE PER A COMPLETAR UNA MARATÓ CADA MES 

          EDATS     Objectiu mensual  Objectiu setmanal 

o Infantil 3 a 5 anys   4 km a peu    1 km 

o 1r i 2n Primària   10 km a peu    2,5 km 
o 3r i 4t Primària   18 km a peu    4,5 km 
o 5é i 6é Primària   24 km a peu    6 km 
o 1r i 2n ESO    36 km a peu    9 km 
o 3r ESO a 2n Batxillerat   42 km a peu    10,5 km 
o Adults     42 km a peu    10,5 km 
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