
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACIÓ BÀSICA DE LA CURSA: 

Us presentem la PEDALADA BTT de Castellví de la Marca. 

La cursa se celebrarà el diumenge 24 d’octubre de 2010, amb sortida a les 10h des de la Pista Poliesportiva de 

la Múnia. Es podran formalitzar inscripcions i recollir dorsals a partir de les 8 del matí. 

La pedalada constarà de dos circuits pels camins i corriols de Castellví de la Marca i altres localitats properes. El 

principal amb un recorregut de 30,800 km. que és molt atractiu i innovador al voltant del Castellot. Pels menys 

atrevits es marcarà un circuit més curt (aproximadament 15 km. ). Esperem que ambdós circuits permetin a 

tots gaudir d’una jornada lúdico-esportiva molt agradable 

Els més matiners disposaran d’un petit refrigeri per agafar forces abans de la sortida. Més endavant podran 

reposar en l’avituallament i finalment tots els participants podran gaudir d’una botifarrada i l’entrega d’una 

samarreta tècnica de record. S’obsequiarà als primers classificats amb un guardó. 

 

REGLAMENT: 

És una pedalada no competitiva. 

És obligatori l’ús del casc. 

Per a majors de 15 anys amb autorització. 

L’Organització es reserva el dret de modificar o, en cas de força major, suspendre la pedalada.  

L’Organització declina qualsevol responsabilitat respecte a perjudicis que es puguin ocasionar als participants o 

a terceres persones per actituds inadequades. 

La participació a la pedalada comporta l’acceptació del reglament. 

El recorregut passarà per camins oberts al trànsit, es demana s’extremin les mesures de seguretat i el respecte 

a la resta de persones. 

Es demana a tots els participants  respecte cap al medi natural. La seva conservació és feina de tots.  

 

INSCRIPCIONS: 

Limitat a 300 participants     FEDERATS NO FEDERATS 

  Preu:    Anticipada (fins el 22 d’octubre)...   13,00€   16,00€ 

   Dia de la cursa................................ 16,00€  19,00€   

Per formalitzar la inscripció s’haurà de fer un ingrés al c.c.  2100 4742 71 0200044104 LA CAIXA indicant nom 

cognoms i DNI. Els federats hauran d’acreditar la seva condició en el moment de recollir el dorsal. Per tal 

d’estalviar temps podreu descarregar-vos el full d’inscripció de la web www.mesquesports.cat i entregar-lo 

omplert el dia de la cursa. També us podeu inscriure a la web www.manjisoft.com  

 

PERFIL DEL RECORREGUT:    PLÀNOL DE SITUACIÓ: 

 

 

 

Per a més informació podeu consultar la web   www.mesquesports.cat.  Per a consultes o demanar informació 

addicional podeu posar-vos en contacte a   info@mesquesports.cat o mesquesports@gmail.com  
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