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Sant Pau d’Ordal (Alt Penedès)
12 de febrer de 2012

9:30 mati Pl. Subirats
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www.ciclessans.net
Avinguda del Pla del Diable, núm 1

08720 Vilafranca del Penedès
Barcelona

Telf. 93 818 33 02
www.tallersdomingo.es

WATCHES

restaurantcalperedelmaset

CAFETER CENTRE AGRÍCOLA

PEREZ MATA S.C.P.

Tel. 93 899 33 94

Carniseria
CAL VALENTI

Venta, Accessoris i Reparació
Av. Catalunya 14, Local 1
08720 Vilafranca del Penedès
Telf/Fax: 93.890.33.14
Email: s.vilabikes@gmail.com

Distribuidor Oficial de

www.Huntpacer.com

Pere Masana Casas

TOT TIPUS DE TREBALLS EN FUSTA

uster

Carretera de Barcelona, 21

08739 EL PAGO (Subirats) Tel. 93 899 32 65

CAVAS

ferret@cavasferret.com
www.cavasferret.com

Av. de Catalunya, 36 - Tel. 93 897 91 48 - Fax: 93 897 92 85
08736 GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ

(ALT PENEDES) Barcelona - España
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Els ROCALLONS ja tornem a ser aquí, com cada any us hem preparat un 
recorregut amb nous corriols i noves trialeres que de ven segur faran la 
delícia de tots vosaltres.
Us hi esperem!!!

RECORREGUT:
- 30 km amb un desnivell acumulat de 1.000 m. aprox. que transcorreran 
per camins, corriols i trialeres de la serra d‛Ordal i de l‛entorn de St. Pau.
El recorregut té una difi cultat tant física com tècnica Mitja - Alta.
Hi haurà dos avituallaments.
La sortida i arribada serà a la plaça de Subirats, (sortida a les 9:30h)
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 fi nques particulars (vinyes i camps) es d‛ús 
exclusiu del dia de la pedalada. Demanem 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 
modifi car-la si ho considera adient.

INSCRIPCIONS: (LIMITADES A 400 PARTICIPANTS)
             FEDERATS                NO FEDERATS
ANTICIPADES           11€            14€
EL MATEIX DIA          14€            17€

Inscripcions el mateix dia s‛obriran a les 8h mati.
En la inscripció anticipada es farà un ingrés a qualsevol ofi cina 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 de pagament.
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 1995 a 1997     C - de 1973 a 1982       E- abans del 1963
B - de 1983 a 1994     D - de 1963 a 1972      

Al fi nalitzar la pedalada tots els participants rebran un obsequi i podran recuperar 
forces amb un bon pa amb tomàquet i la millor botifarra del país, begudes i fruita.
Hi haurà sorteig de material, lots diversos (cava, pernils...)
Mes informació a www.manjisoft.com
Telèfons de contacte Joan- 690 682 471  Jordi- 630 208 570

PERFIL DEL RECORREGUT

PLÀNOL DE SITUACIÓ
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