
Fitxa tècnica: 

 Dia 27 de gener de 2019 

 Sortida i arribada: Agrobodega El Parral 

 Hora de sortida: 09:30h del matí 

 Distància: ruta llarga de 30 km - ruta curta de 16 km i ruta de 5 km pels menuts 

 

 Perfils 

 

Ruta llarga 30 km 

 

 

Ruta curta 16 km 

 

 

Ruta menuts 5 km 

 

Reglament 

 La Megalitica bike es una marxa no competitiva de btt, amb 3 recorreguts, ruta llarga de 35 km, ruta curta de 20 km i una de 5 

km pels menors de 14 anys. Cap de les tres rutas te una dificultat técnica elevada, apta per tothom que pedali. Tots els 

participants estan obligats a respectar els horaris i controls disposats per l’organitzador. 

 Tot el recorregut es per territori de dolmens i menhirs, per terra megalitica, terra d'homes prehistorics i dinosauris 

 L'import de la inscripció serà de : 

Anticipada fins el dia 22 de gener 15€ i 20€ el mateix dia. 

Els menuts 5€ 

 La inscripció i lliurament de dorsals s’efectuarà en el lloc de sortida entre les 8:00 i les 9:15 del mateix dia de la proba. Les 

inscripcions es poden fer anticipadament a www.tictaccrono.com. 

  Els menors de 18 anys que vulguin participar a la pedalada han de portar una autorització paterna. 

 LA SORTIDA SERÀ A LES 09:30h. DEL MATÍ DE LA AGROBODEGA EL PARRAL DE CAPMANY. 

 En cap dels casos l’organitzador es farà necessàriament responsable, ni solidari, amb aquells ciclistes que no respectin les 

normes de l'organitzador, essent ells mateixos els responsables de les infraccions que puguin cometre.  



 Es demana la colaboració per part dels participants en la preservació del medi-ambient, utilitzan únicament les bossas de basura 

ubicadas als diferents avituallaments. 

 L’organitzador quedarà lliurat de tota responsabilitat davant qualsevol accident (tant personal com mecànic) dels participants, 

entenent-se que hauran de ser coberts per ells mateixos. En tot cas es contracta una assegurança per a tots els participants. 

 Tanmateix l’organitzador es reservarà, sota el seu criteri, el dret de resoldre qualsevol incident que es produeixi durant el decurs 

de la marxa. 

 L'organitzador es reserva el dret de modificar el present reglament d’aquesta prova, o modificar l'itinerari i neutralitzar la 

totalidat o part de la prova si les circunstancies inprevistes o requereixen. 

  És obligatori la utilització del casc. 

 Solament el fet d’inscriure’s a una marxa implicarà l’acceptació d’aquest reglament. 

 

Premis 

 Scracht masculi i femeni (Volta llarga) 

1er/1a - Pernil + ampolla de cava 

2on/2a - Formatge + ampolla de garnatxa 

3er/3a - Llonganissa + ampolla de vi 

 

 Scracht masculi i femeni (Volta curta) 

1er/1a - Formatge + ampolla de cava 

2on/2a - Llonganissa + ampolla de garnatxa 

3er/3a - Fuet + ampolla de vi 

 

 Obsequi, esmorzar i avituallament per a tots els participants. 

 

Per més informació: tlf. 608471853 


