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Informació per als participants de la   

Recollida anticipada de dorsals: dissabte dia 09 de Juny  de les 18h a les 20h al 

Pavelló Municipal -  Avinguda Cal Rubió 

Sortida a les 9h (circuit LLARG) i 9:15h (circuit CURT) desde el Pavelló Municipal -  Avinguda Cal Rubió 

Els Tracks dels citcuits no es publicaràn fins els darrers dies. 

Recorreguts per  la zona de Les Conilleres estarà marcat amb cintes,guix i fletxes, peró que es recomana seguir-los 

amb GPS 

Curt 23 km, desnivell  420m. aprox.  Assequible per a tothom. 

Llarg 38 km, desnivell  950m. aprox.  Dificultat mitja 

Per al control dels circuits hi hauràn controls amb personal de l’organització, guardia 

Urbana,mossos d’esquadra i protecció Civil. 

Circuit dissenyat tenint en compte tots els permisos (diputació, ajuntaments,..) 

1 avituallament pel recorregut curt i 2 avituallaments pel llarg als Km. 12 i Km.27.5 

DATA LIMIT PER INSCRIPCIÓ AMB MAILLOT 5 DE MAIG A PARTIR D’AQUESTA DATA SERÀ SENSE MAILLOT 

A l’arribada: 

 Botifarra i beguda per a tothom. 

Disposarem de serveis de dutxa. 

Sorteig de material dels col.laboradors,cal comprobar 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. 

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 hauràn 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. 

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. 



 


