
 

 

 

 

 

1a Cursa Muntanya d’Esparreguera! 
 

 

Recollida de dorsals 
 
Al Pavelló Poliesportiu, Passeig dels 

Jocs Olímpics s/n, d’Esparreguera 

(08292), hi haurà la recollida dels 

dorsals, així com el servei de guarda-

roba, lavabos, vestidors i dutxes.  

Hi ha una zona d’aparcament a 400 
metres de la sortida, al teatre de La 
Passió, Av. Francesc Marimón, 83. 
 
Podeu recollir els dorsals a partir de 
les 7.00 i fins a les 8.30 presentant el 
DNI i el comprovant de pagament.  
 

La sortida serà al costat del pavelló a 
les 9.00 h.  

 

Sistema de cronometratge al dorsal 
 
En aquesta cursa no necessiteu portar xip, el dorsal disposa d’un codi SQR que ens 
permetrà obtenir els resultats així com realitzar els controls sorpresa. 
 
Això si, és imprescindible acabar amb el dorsal, no el perdeu!!!! 

 

Recorregut 
 
15,9 Km senyalitzats amb cinta blanca i marques de 
cal blanques al terra, els punts més problemàtics 
disposen de col·laboradors que us indicaran el camí.  
 
Trobareu un avituallament cada 2,5 km aprox.  
Els 1, 2, 4, 5 i a l’arribada seran líquids i sòlid, en el 
3 només hi trobareu líquids.  
 
En els avituallaments, a més de voluntaris, hi 
trobareu personal de l’organització que us atendran 
per a tot el que calgui.  
 
Si us plau sigueu respectuosos amb la natura i amb 
els companys. 
 

                                         ca.wikiloc.com 



El Temps 

 
 
La previsió del 
temps per la 
cursa és 
immillorable!!!! 
  
Es preveu una temperatura entre els 17 i els 
21º sense pluja i sense núvols però heu de 
portar calçat adequat per un terreny tècnic 
que pot presentar llocs de fang o possibilitats 
de relliscar per la previsió de pluges de la nit 
abans. 

 

 

 

 

Porta el teu dorsal ben visible.  

No oblidis el DNI el necessites per recollir el dorsal i, en cas de tenir premi, per acreditar 

la teva categoria.  

Hidrata’t bé, beu sempre que puguis.  

Arriba d’hora per aparcar amb temps! 

Gaudeix-la tant com puguis! 

 

 

Les classificacions i les fotos estaran disponibles a la nostra web on també pots repassar 

el reglament, si encara et queden dubtes pots contactar amb nosaltres: 

 www.caesparreguera.com  
Telèfon: 687 810 461 (Antoni Font, president del Club d’Atletisme) 
Correu electrònic: clubatletismeesparreguera@gmail.com 
 

Si no vols rebre cap informació nostre pots respondre a aquest correu indicant les teves 

dades i que et vols donar de baixa.  


