PRESENTACIÓ
1ª PEDALADA DE POLITG - 2 D'ABRIL DEL 2017
Ciclistes, teniu ganes de passar un cap de setmana genial ??
Us estem preparant un recorregut de btt difícil d'imaginar...
Heu de venir a provar-ho, corriols nous, trialeres i recorreguts fantàstics.
Trobareu deu trialeres de baixada assequibles a tothom.
Som un grup d'amics amb moltes ganes que us ho passeu bé i ens ho mirem
com vosaltres des de sobre el manillar.
Fa anys que ens dediquem a obrir senders antics i abandonats, sempre
cuidant la natura.
En definitiva nosaltres estarem contents si vosaltres gaudiu d'aquesta
pedalada.
Us i esperem!
CICLISTES DE POLITG

- 2 Circuits:

Si ets dels que surt sovint amb bici el llarg
I si l'agafes de tant en tant el curt adaptats al teu nivell.

Lo Popular de 16 Km. ( 450 m. de desnivell +).
Lo Rei de 40 Km. (1300 m. de desnivell +).

REGLAMENT
Benvinguts ciclistes, engeguem la 1ª Pedalada BTT de Politg ( La Baronia de
Rialb) el proper 2 d'abril del 2017. Transcorrerà per un circuit dissenyat
exclusivament per a vosaltres.
Fareu vostre el que mes ens apreciem, el nostre municipi, en plena natura i
amb corriols i trialeres a los vostra disposició.
Hi haurà dos recorreguts:
Lo Popular de 16 km i 450 m. de desnivell +
Lo Rei de 40 km i 1300 m. de desnivell +

DIA I LLOC DE LA CURSA
- Diumenge dia 2 d'abril del 2017.
- Sortida a les 9:30 de la Plaça de Politg.
- Arribada a la Plaça de Politg.
- Dinar per tots els participants a l'arribada.
- Dinar pels acompanyants adquirint un tiquet.
- Obsequis per a tots els inscrits.

ORGANITZACIÓ
Ciclistes de Politg
Ajuntament La Baronia de Rialb

INFORMACIÓ GENERAL
Aquesta pedalada la podeu decidir sobre la marxa, trobareu els desviaments
molt ben senyalitzats, per poder triar si voleu anar cap a la curta o cap a la
llarga, segons se us adapti millor a les vostres possibilitats.
Per recuperar energia trobareu cinc avituallaments durant el recorregut.
Per recollir el dorsal :
El mateix dia de la prova a partir de les 7:30 del matí a la carpa de
l'organització situada prop de la sortida.
Es recomana ser puntuals, per què hem de seguir estrictament els horaris de
sortida.
- Dia de la prova: diumenge 2 d'abril del 2017.
- Hora de sortida: 9:30 del matí.
- Lloc de sortida: Plaça de Politg.
- Briefing a la Plaça abans de la sortida.

INCRIPCIONS
Les inscripcions per la pedalada de Politg les podeu fer a través del portal
inscripcions.cat o seguint aquest:
https://www.inscripcions.cat/pedaladapolitg2017 o www.baroniarialb.cat
Una vegada heu omplert les dades haureu de pagar amb targeta. A
continuació podreu comprovar la vostra inscripció consultant el llistat
d'inscrits.
Preu inscripció:
- Fins dijous 23 de març 20€
- Del 24 al 26 de març 23€
- Del 27 de març a l’1 d’abril 25€
- El mateix dia de la cursa 30€.
- Si no estàs federat hauràs d’abonar 5€ addicionals per l'assegurança.

