


Sortida des de la RONDA MORETA 20 

https://www.google.es/maps/place/Ronda+del+Rector+Moreta,+20,+08600+Berga,+Barcelona/@42.1015134,1.8431612,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a508336b109323:0xedf00c47cf4dff77!8m2!3d42.1015134!4d1.8453499?hl=ca&authuser=0
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Trobareu un primer tram de pavé i 

seguirem a la plaça de les Fonts i 

cap al cine Catalunya.



TRAM 2  

Al cine Catalunya hi ha la famosa transició de les escales, cal saltar de la 

bici fora del local i un cop a l’altre cantó no podem pujar sobre la bici 

fins que estiguem fora del local un altre cop.

Dintre del local s’ha d’anar sempre corrent al costat de la bici.



TRAM 3

La resta del recorregut fa tot 

pujada i que guanyi el més valent i 

hàbil amb la bicicleta.



Sota L’ARC DEL PORTAL DE SANTA MAGDALENA

https://www.google.es/maps/place/Pla%C3%A7a+Santa+Magdalena,+08600+Berga,+Barcelona/@42.1058432,1.8473831,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a509ca4faf965b:0x1d782f83bed661a4!8m2!3d42.1058432!4d1.8495718%3Fhl=ca&authuser=0


El nombre de corredors de cada grup dependrà 

del nombre d’inscrits.

Els homes finalistes realitzaran un total de 4 

rondes i les dones 3.

De quarts de Final a semifinals passaran els dos 

millors de cada ronda.



A la primera Ronda es classificaran els dos primers, en cada grup hi correran noies barrejades

i es classificarà la primera de cada grup en cas de que n’hi hagi més d’una per grup

Tots els desqualificats a la primera ronda passaran a disputar els MATADEROS, unes rondes 

de repesca, en arribar a meta us posaran un adhesiu amb el MATADERO i fila de sortida.



Dels 4 mataderos hi haurà una FINAL disputada pels guanyadors de cadascun 

dels 4 mataderos, i el guanyador passarà a disputar la GRAN FINAL.

Hi hauran 4 mataderos, que seran rondes massives, els corredors sortiran 

per files, els tercers classificats de la ronda eliminatòria a primera fila, els 

quarts a segona fila i així successivament...



De Semifinals a la GRAN FINAL 

passarà el millor de cada ronda.

En el cas de les dones hi haurà 

dues semifinals i ens reservem el 

nombre de semifinalistes

segons el nombre d’inscrites, 

passaran a la GRAN FINAL les 

dues millors de cada grup.



És una prova competitiva però festiva! 

No ens emprenyem i no ens enfrontem als nostres 

adversaris. 

Cal concentrar-se en el recorregut i estar atent/a 

als perills adversos que ens puguem trobar. 

Amb la teva inscripció t’entra una assegurança. 

Cal portar la bici en condicions i 

que segueixi les característiques

que marca el reglament

Imprescindible portar llum blanc

davanter i vermell posterior,

com també CAL PORTAR CASC. 



Per tornar al punt d'origen (SORTIDA) només ho podràs fer per un recorregut de retorn

especificat per l’organització, qualsevol ciclista que retorni pel mateix recorregut de pujada

l’organització l’eliminarà de la prova.

Els corredors tindran l’opció de deixar les bicis a un guarda bicis (LA GENERAL) a la mateixa

sortida, cada corredor portarà una polsera amb el número del dorsal que serà la clau per

entrar a guardar la bici, d’aquesta manera podreu gaudir una estona del recorregut sense

haver d’anar amb bici.

Dins el circuit haureu de respectar les normes aplicades per l’organització i fora del circuit

haureu de respectar les normes de circulació i les indicatives del circuit de retorn.

Dins el circuit haureu de respectar les normes aplicades per l’organització i fora del circuit

haureu de respectar les normes de circulació i les indicatives del circuit de retorn.

-No tolerarem actituds violentes ni sexistes cap a cap membre de l’organització, participants 

o públic en general.




