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INFORMACIÓ PER ALS PARTICIPANTS DE LA XXV BTT RIBES:
Enguany celebrarem la XXV edició de la BTT Ribes, per aquest motiu un dels regals serà
un MAILLOT commemoratiu per als primers 400 inscrits.
IMPORTANT APUNTAR LA TALLA AL MOMENT DE LA INSCRIPCIÓ
Com sempre, els dorsals es recullen el mateix dia de la cursa, però per aquells que ho
vulguin, es podran recollir anticipadament el dissabte dia 17 de febrer de les 19:00 a les
20:00 al GER ( C/ del Pi , 25 de Sant Pere de Ribes).
Sortida a les 9:00 al costat del camp de futbol de Sant Pere de Ribes
Els Tracks dels circuits no es publicaran fins els darrers dies.
Recorreguts per als voltants de Sant Pere de Ribes marcats amb cinta del CCGER, guix i
fletxes, però que es recomana seguir-los amb GPS:


Curt

25 km, desnivell 600m



Llarg 47 km, desnivell 1500m. Dificultat mitja/alta

Per al control dels circuits hi hauran controls amb personal de l’organització, guàrdia
urbana i mossos d’esquadra.

Página 2 de 3

Circuit dissenyat tenint en compte tots els permisos (Parc/diputació, ajuntaments,..)
A partir de les 11:00 es tancarà el recorregut llarg. Hora límit d’arribada 14:00 h.
Hi haurà un avituallament pel recorregut curt i dos avituallaments pel llarg.
A l’arribada:


Botifarra i beguda per a tothom.



Disposarem de serveis de dutxa.



Regal MAILLOT commemoratiu XXV edició

per als primers 400 inscrits, molt

important apuntar la talla al fer la inscripció.


Sorteig de material dels col·laboradors. Cal comprovar si ha tocat amb el número
de dorsal.



Premis pels als classificats: 1,2,3 (dones/homes) i primer local (dona/home) del
circuit llarg.

Normativa:


Es obligatori l’ús del casc.



Els camins son oberts al pas de vehicles i l’organització declina tota responsabilitat
pel que fa als accidents o altres judicis que la participació a la pedalada pugui
representar per als inscrits, així com del com puguin fer a tercers.



Els menors de 18 que participin a la pedalada hauran d’anar amb acompanyant.



El pas per finques particulars(vinyes i camps) és d’ús exclusiu del dia de la
pedalada.



No llençar restes de menjar, ampolles, gots,…etc, hem de deixar el trajecte net.
Siguem 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.



Si algú abandona ho ha d’indicar a l’organització.
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Maillot commemoratiu XXV BTT Ribes:

TALLAS MAILLOT

PIT

XS
84-88

S
88-94

M
94-100

L
100-106

XL
106-112

XXL
112-118

CINTURA

72-78

84-90

84-90

90-96

96-102

102-108

COM PENDRA LES MIDES
PIT
CINTURA

Al voltat del pit i per sota de les aixelles
Al voltant de la cintura per sobre del melic

