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Sant Pau d’Ordal (Alt Penedès)
7 de febrer de 2010

9:30 mati Pl. Subirats
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Ei BIKERS, sabeu quin dia es el 7 de febrer?
Doncs…….es temps de ROCALLONS !!!!!!!!!! Si si, ja podeu començar a treure la
pols de les vostres màquines i començar-vos a preparar per encetar la temporada
a la 2ª PEDALADA DELS ROCALLONS. Us hi esperem!!!
(prohibit de collir cap rocalló, espècie protegida)

RECORREGUT:
- 30 km amb un desnivell acumulat de 850 m. aprox. Que transcorreran per
camins, corriols i trialeres de les muntanyes 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 9:30)
Aparcament al camp de futbol (entrada per l’església)

REGLAMENT:
Aquesta pedalada no es competitiva.
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 ex-
clusiu del dia de la pedalada. Demanen 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: (LIMITADES A 400 PARTICIPANTS)
ANTICIPADES: (fins el 4 de febrer) .........................15 €.
EL MATEIX DIA: ...................................................18  €.
El preu inclou l’assegurança per la pedalada.
Per la inscripció anticipada es farà un ingrés a qualsevol oficina de CAIXA PENEDES al
nº de compte 2081 0000 86 3300128351 (fent constar el nom i DNI de cada participant).
El dia de la pedalada, s’haurà de presentar el comprovant d’ingrés.
També podeu fer la PREINSCRIPCIÓ a www.manjisoft.com (aconsellable a fi d’agilitzar
les inscripcions el dia de la cursa)

PREMIS I CATEGORIES:
Als tres primers de cada categoria:
A - de 1993a 1995  B- de 1981 a 1992  C- de 1971 a 1980
D - de 1961 a 1970  E- abans del 1961
Al finalitzar la pedalada tots els participants rebran una camiseta tècnica 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
Telfs. contacte Joan- 690 682 471 Joan H.- 93 899 34 32        Jordi- 630208570
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