
HOSTAL BUENOS AIRES 

Av. Pirineus, 11 

25620 TREMP 

TEL. 973 65 07 27 i 973 65 07 13 

HOSTAL LA CANONJA 

Passeig de la Vall, 5 

25620 TREMP 

TEL. 973 65 05 58 

PODEU FER LES VOSTRES RESERVES A: 

Agraïm la col.laboració de:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANITZA: 

INSCRITA AL CIRCUIT “CICLOPIRINEUS” 

XXI Marxa Cicloturista del Pallars 

TREMP 

 28 d’abril de 2012 

Sortida a les 8.30 h. 

Poliesportiu del Casal” 

HOTEL TERRADETS*** 

Ctra. Balaguer-Tremp c-13, km. 75 

25631 CELLERS 

TEL. 973 65 11 20  

info@hotelterradets.com 

UNIÓ CICLISTA TREMP 



 Categoria Edat Or Argent Bronze 

HOMES 

A 18 a 34 anys - 5h45’ 5h45’ a 6h15’ + 6h15’ 

B 35 a 44 anys - 6h00’ 6h00’ a 6h30’ + 6h30’ 

C 45 a 54 anys - 6h30’ 6h30’ a 7h00’ +7h00’ 

D 55 a 64 anys - 6h45’ 6h45’ a 7h30’ +7h30’ 

E 65 i més anys - 7h00’ 7h00’ a 8h00’ +8h00’ 

 Categoria Edat Or Argent Bronze 

F 18 a 34 anys - 6h15’ 6h15’ a 6h45’ +6h45’ 

DONES 

G 35 a 44 anys - 6h30’ 6h30’ a 7h00’ +7h00’ 

H 45 a 54 anys - 7h00’ 7h00’ a 7h30’ +7h30’ 

I 55 a 64 anys - 7h15’ 7h15’ a 8h00’ +8h00’ 

J 65 i més anys - 7h30’ 7h30’ a 8h30’ +8h30’ 

El lliurament dels trofeus es farà a les 16 h. al Restaurant La Canonja i seran per: 

 Al ciclista de més edat 

 A la ciclista de més edat  

 Al ciclista més jove 

 A la ciclista més jove 

 Al club més nombrós, mínim 5 participants 

 Al club més llunyà, mínim 5 participants 

 La recollida de dorsals s’efectuarà al “Poliesportiu del Casal” (c/Lleida, 6), el dia 27 
d’abril de 18 h. a 21 h., i el mateix dia de la prova des de les 7h. fins mitja hora abans de 
la sortida. Caldrà presentar el DNI i la llicència en curs en cas de tenir-la. La sortida es 
farà al mateix lloc a les 8,30 hores. 

 L’Organització es reserva el dret de modificar tot allò relatiu als avituallaments, itinerari, 
trofeus, etc, quan per algun motiu ho consideri oportú. 

 Tots els participants deuran respectar en tot moment les normes de circulació, ja que la 
carretera estarà oberta al trànsit normal de vehicles. 

AVITUALLAMENTS 

Vilamur (líquid) - Port del Cantó (sòlid/líquid) - Coll de Nargó (sòlid/líquid) - 

Mitja pujada Boixols (líquid) - Collada Boixols (sòlid/líquid) - Tremp (sòlid/

líquid) 
 

INSCRIPCIONS 

 Les inscripcions es faran a través de la pàgina web www.bicinscripcions.cat  

 El preu de la inscripció és de: 

 Fins el dimarts dia 17 d’abril a les 24h: 

 22 € amb llicència federativa  

 37 € no federats (inclou assegurança d’un dia) 

 Fins el dimarts dia 24 d’abril a les 24h: 

 27 € amb llicència federativa 

 42 € no federats (inclou assegurança d’un dia) 

Hi haurà record commemoratiu, massatges  i dinar al finalitzar la prova. 

  NOTA: Només seran vàlides les llicències UCI i la autonòmica de la FCC. 

                       INFORMACIÓ         

      Telèfons: 

    973 65 13 79 i 973 65 00 05 

       Internet: 

     www.tremp.cat/uniociclista 

        E-mail:  

        uctremp@hotmail.com 

 

 Marxa de 166 km. amb un desnivell aproximat de 2700 m. i amb sortida i arribada a 
Tremp. Les principals dificultats són: Port del Cantó, 1725 m. (de 1ª categoria). Coll de 
Bóixols de 1380 m. i l’Alt de Faidella de 1250 m. 

 Podran participar-hi els cicloturistes majors de 18 anys. 

 L’organització no es fa responsable dels accidents que els participants puguin tenir o 
ocasionar, així com dels deutes que puguin contraure. L’organització facilitarà 
l'assistència que li sigui possible, limitant-se posteriorment a tramitar la corresponent 
declaració d’accidents per a federacions.  

 L’Organització disposarà de serveis d’assistència mèdica, ambulàncies, cotxe 
escombra i d’assistència mecànica. A l’arribada hi haurà servei de dutxes, recuperació 
i massatges. Hi haurà 4 avituallaments sòlids i 6 líquids, així com un dinar al finalitzar la 
prova. 

 Serà obligatori l’ús del casc. Caldrà dur el dorsal en un lloc ben visible. 

 Hi haurà tall horari al pas per Coll de Nargó a les 13.30 h. A partir d’aquesta hora 
l’organització no es farà responsable dels ciclistes que decideixen continuar. 

 Tots els participants rebran un record i un diploma (es podrà descarregar des de la 
pàgina www.bicinscripcions.cat una vegada estigui penjada la classificació)amb el 
temps emprat en fer el recorregut, segons taula de categories següent: 

REGLAMENT DE LA MARXA  


