Circuit marató
La hivernal de Cervera és una marxa de BTT no competitiva. El
trànsit estarà controlat, tot i que aquest romandrà obert. Per tant,
els corredors hauran de respectar les normes de circulació. De la
mateixa manera, cal recordar que s’ha de tenir cura de l’entorn i
evitar llençar brossa que el pugui malmetre.
Hora de sortida: 09.15 h.
Lloc: Plaça Universitat de Cervera.
Distància: 69 km. aprox.
Asfalt: 2,5 km. aprox.
Camí : 31,5 km. aprox.
Corriol: 35 km. aprox.
Desnivell positiu: + 1.500 m. aprox.
5 avituallaments: quilòmetres 17,5- 34,5- 44 i 59,5 líquid i sòlid.
Els quilòmetre 63,5 serà només de líquids.
Tall de temps: 1er tall de temps quilòmetre 37 a les 2 h 40 min.
d’haver començat la cursa. 2on pas de temps quilòmetre 53 a les
4h i 5 min. d’haver començat la cursa. Els participants que no
aconsegueixin arribar en aquest temps seran desviats al circuit
Rally.
Circuit pensat per a corredors amb un nivell tècnic i físic alt. Us
presentem la Hivernal marató amb més corriols de la història. Per
això aquest any hi haurà dos pas de temps dins d’aquest circuit. Si
no arribeu amb el temps que l’organització ha posat sereu
desviats al circuit mitja. Per aquest motiu us demanem que

gestioneu bé les vostres possibilitats físiques i tècniques per fer
front al circuit d’aquest any. Després d’haver fet els 37
quilòmetres, força exigents, del circuit rally, us proposem 33
quilòmetres més, dels quals 20,5 son de corriol. Els primers 13
quilòmetres són de corriol amb uns centenars de metres de camí.
Després una estona de camí per recuperar les cames i segona
tanda de corriols. Aquesta vegada només son 7,5 quilòmetres de
corriol i per acabar l’últim tram, que puja per la muralla de
Cervera.
Us recordem que les dades que us oferim són aproximades i que
l’organització es reserva el dret de variar els recorreguts per
qüestions meteorològiques o per motius de seguretat dels
participants.

