Sant Pau d’Ordal

5 de febrer 2017
Nervis, tensió i emoció, sona el petard i comença la ROCALLONS, pujades ufff !!,
corriols, pedres, trialeres, patiment i esforç, per fi l‛arribada, satisfacció i bon esmorzar.
Si vols viure tot això i més VINE, T‛ESPEREM
RECORREGUT: (EL RECORREGUT SERÀ SECRET FINS EL DIA DE LA CURSA)
30 km amb un desnivell acumulat de 850 m. aprox. que transcorreran per camins,
corriols i trialeres de la serra d‛Ordal i de l‛entorn de St. Pau. El recorregut té una
dificultat tant física com tècnica Mitja - Alta
Hi haurà dos avituallaments.
La sortida i arribada serà a la plaça de Subirats, (sortida a les 9:30h)
REGLAMENT:
Es obligatori l‛ús del casc. Els camins son oberts al pas de vehicles i l‛organització declina
tota responsabilitat pel que fa a accidents o altres perjudicis que la participació a la
pedalada pugui representar per als inscrits, així com dels que puguin fer a tercers.

Nota important; El pas per finques particulars (vinyes i camps)
es d‛ús exclusiu del dia de la pedalada.

Demanem que no passeu per aquestes propietats privades la resta de l‛any.
Sigueu respectuosos amb l‛entorn.
L‛organització es reserva el dret d‛anul•lar la pedalada (per forces majors) o bé
modificar-la si ho considera adient.
INSCRIPCIONS:
ANTICIPADES
EL MATEIX DIA

(LIMITADES A 400 PARTICIPANTS)
FEDERATS
NO FEDERATS
(I QUALSEVOL ASSEGURANÇA)

13€
16€

(SENSE ASSEGURANÇA)

17€
20€

Inscripcions el mateix dia s‛obriran a les 8h matí.
- El preu inclou l‛assegurança per la pedalada.
- En la inscripció anticipada es farà a traves de la web

www.manjisoft.com

- fer constar el nom i DNI de cada participant a Manjisoft

- El dia de la pedalada OBLIGATORI presentar el comprovant de pagament.

CATEGORIES:
Ade 2000 a 2002
Bde 1988 a 1999

C- de 1978 a 1987
D- de 1968 a 1977

E- abans del 1968

Tots els participants rebran un obsequi i podran recuperar forces amb un bon
pa amb tomàquet i la millor botifarra del país, begudes i fruita.
Hi haurà sorteig de material i lots diversos.
Mes informació a www.manjisoft.com rocallons@gmail.com
Telèfons de contacte
Joan- 690 682 471
Jordi- 630 208 570

