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Aquest any un grup d’amics, els rocallons, engrescats per la nostra afició a les BTT, hem 
decidit d’organitzar amb molta il·lusió la 1ª PEDALADA DELS ROCALLONS. Una cita 
a la que estem segurs de que no faltareu, ja que es ideal per preparar la nova tempora-
da i començar a prendre les mides als vostres rivals o companys.
(ROCALLO: bolet en perill d’extinció, de color ataronjat i de forma boteruda que nomès 
creix d’amunt les pedres i rocallisos, hi ho fa de cap per avall. No el colliu.)

RECORREGUT:
- 30 KM amb un desnivell acumulat de 850mts. aprox. que transcorreran per camins i 
corriols de les muntanyes d’Ordal i de l’entorn de Sant Pau. El recorregut te una dificul-
tat física i técnica mitja-alta.
Hi haura dos avituallaments.
La sortida i arribada serà a la plaça de Subirats (sortida a les 10:00h).

REGLAMENT:
Aquesta pedalada no es competitiva.
És obligatori l’ús del casc.
Els camins són 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.
Està prohibit llençar deixalles. Sigueu respectuosos amb l’entorn.
L’Organització es reserva el dret d’anul·lar la pedalada (per forces majors) o bé modifi-
car-la si ho considera adient. 

INSCRIPCIONS:
Anticipades: (fins el 5 febrer)                El mateix dia:
Federats ............................... 12E   Federats ............................... 15E
No federats ......................... 16E   No federats ......................... 19E
El preu dels no federats inclou l’assegurança per un dia.   
L’inscripció anticipada es farà fent un ingrés a una oficina de CAIXA PENEDES al nº de 
compte 2081 0000 86 3300128351 (fent constar el nom DNI de cada participant).
El dia de la pedalada, s’haura de portar el comprovant d’ingrés i la llicència federativa 
(els que la tinguin).
També podeu fer la preinscripció a www.manjisoft.com

PREMIS I CATEGORIES:
Als tres primers de cada categoria:
A- de 1992 a 1994;   B- de 1980 a 1991;   C- de 1970 a 1979; 
D- de 1960 a 1969;  E- abans del 1960;   F- femines.
Al finalitzar la pedalada tots els participants rebran un obsequi i podreu recuperar forces 
amb un bon pa amb tomàquet i la millor botifarra del pais, begudes, surtidor de cervesa 
i fruita.
Hi haurà sorteig d’un GPS, material i lots diversos.
Més informació a: www.manjisoft.com
Telfs. Contacte:    Joan- 690 682 471         Victor- 938 994 118        Jordi- 630208570

PLÀNOL DE SITUACIÓ
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