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Per a més informació:

Organització
· Associació esportiva Cabra MotoSport.
· Associació de dones de Cabra del Camp.
· Ajuntament de Cabra del Camp.

  · Al telèfon mòbil 677 841 571 
  · Al correu electrònic pedalaperlamarato@gmail.com
  · A la web de l’Ajuntament de Cabra del Camp:

www.cabra.altanet.org

Organitza: Patrocinador oficial:

Col·labora:

Reglamentació
· És obligatori l’ús del casc, així com atendre les indicacions dels 
controls al llarg de tot el recorregut.
· L’itinerari estarà marcat amb cintes i �etxes. L’organització es 
reserva el dret de modi�car, a darrera hora, els trams que 
consideri convenients.
· Alguns dels camins passen per �nques particulars on només 
es podrà circular lliurement el dia de la prova.
· L’organització declina tota responsabilitat dels possibles danys 
físics o materials que puguin patir o provocar els participants. 
La prova no es realitza en circuit tancat, ja que els camins pels 
que passa són innumerables i, per tant, els participants tindran 
la responsabilitat de circular amb la deguda precaució, a � i 
efecte d’evitar accidents per col·lisió o d’altres.
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Agrocentre, SA · Amipa CEIP Cabra del Camp · Bici 3.0 · Biking Point Tarragona 
· Boxes 2 Alió · Cafè El Sindicat Restaurant · Cafeteria l’Esplanada · Cal Povillet · 
Cal Xixonenc · Cicles Sport · Ciclesport Marcos · 500watts Cycling · Clos 
Montblanc · Daniel Bové, Recuperació de carros · Dolomity Bike Store · El 
Triangle Mecánica Xapa I Pintura · Farmàcia Fina Fortuny · Ferreteria Ana · 
Formes Grà�ques Valls · Fruits Secs Cabré · Fruits Secs i Cereals Rovira · Fusteria 
Martínez · Gloria Prats estètica, nutrició i salut · La Canal Restauració · Level 
Bikes · Megabike · Nicanor Vigil Sánchez · Passión Beauté · Pintures Ferré · 
Reclams · Restaurant benzinera del Pla · Restaurant Mas del plata · Sebastià 
Prieto Instal.lacions · Serradora Fontova · Serveis Agrícoles Ibañez C.B. · Silver 
Bikes · Top Cycling · Tot ferro · Transports Germans Batet · Transports i 
Excavacions Miró · Un i Una · Viticultura Ernest Bonastre · Wala Tarragona.
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Inscripcions
Per formalitzar la inscripció cal accedir a la web 
www.inscripcions.cat, omplir el formulari i efectuar el 
pagament a través d’internet.

El preu de la inscripció serà de 10 € per als participants 
col·laboradors; per als ciclistes serà de 20 € �ns al dia 9 de 
desembre i 25 € �ns al dia 16 de desembre. Si algú es vol 
inscriure el mateix dia de la cursa, pot fer-ho de les 8.00 a les 
9.00 hores. El preu serà de 30 €.

La inscripció està limitada a 500 participants.

El fet d’inscriure’s en aquesta cursa suposa l’acceptació d’aquest 
reglament i la renúncia a tots els drets contra l’organització 
derivats dels danys que es puguin ocasionar en la cursa.

8.00h Lliurament de dorsals
 

9.30h Sortida de la cursa
 des del poliesportiu de Cabra del Camp
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Recorreguts
Hem preparat dos recorreguts per als diferents nivells. Tots dos 
discorren pels termes de Cabra del Camp, Pontils, Querol i el Pont 
d’Armentera.

El recorregut llarg té una distància total de 36 km amb un 
desnivell positiu acumulat de 1.100 metres, requereix un nivell 
físic i tècnic mitjà-alt. Ja que aquest passa per diferents senders 
que necessiten un mínim de tècnica per afrontar-los.

El recorregut curt té una distància de 26 km amb un desnivell 
positiu acumulat de 500 metres, la di�cultat del circuit és 
mitjana-baixa. Aquest circuit està dissenyat per a tots els públics 
tot i que té algun petit tram tècnic.

El circuit llarg tindrà dos avituallaments durant la prova i el circuit 
curt un.

Horaris
El lliurament de dorsals es farà a partir de les 8.00 hores i la sortida 
de la cursa serà a les 09.30 hores recorregut llarg i a les 10.00 
hores recorregut curt. Se sortirà i s'arribarà del Poliesportiu de 
Cabra del Camp, situat a la part alta del poble, al costat de la 
carretera TP-231 1. Estarà degudament indicat.

La dissetena edició de la cursa “Pedala per la Marató de TV3 - 
Memorial Xavi Tondo i Volpini” és una prova ciclista de caràcter 
no competitiu, l’objectiu de la qual és passar-s’ho bé anant en 
bicicleta i recaptar fons per la Marató de TV3.

En aquesta cursa hi podrà participar tothom, tot i que tindrà unes 
categories establertes, també t’hi podràs inscriure sense pedalar 
per col·laborar amb la Marató de TV3.

CATEGORIES

A: DONES --> sense límit d’edat
B: HOMES --> de 15 a 29 anys
C: HOMES --> de 30 a 44 anys
D: HOMES --> més de 44 anys

E: NENS --> de 10 a 14 anys 
(obligatori circuit verd)

F: ELÈCTRIQUES HOMES*
G: ELÈCTRIQUES DONES*
*Les categories de bicis elèctriques
són sense límit d’edat

En acabar la cursa, hi haurà un esmorzar per a tots els 
participants, i seguidament es farà el lliurament dels trofeus als 
tres primers de cada categoria.

Durant la jornada es realitzaran diferents sorteigs dels 
col·laboradors. Hi haurà dutxes i màquines de pressió per a poder 
rentar les bicicletes.
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