
 

 

ÚLTIMES INFORMACIONS I RECOMANACIONS 
 

A continuació us expliquem les últimes recomanacions que heu de tenir en compte el mateix 

dia de la cursa. També hi trobareu les distàncies amb els desnivells. 

 Podreu trobar aparcament als carrers adjacents al centre de competició. 

 Aquest any, volíem tornar al format canvi de mapa, però degut a les circumstàncies 

de la COVID hem decidit incloure els 2 mapes en el mateix paper (per una banda hi 

haurà el mapa 1 i al darrera el mapa 2). Quan arribeu a l’última fita del primer mapa, 

gireu el full i hi trobareu el segon mapa imprès; i continueu corrent.  

 No totes les categories tenen “canvi de mapa”. No s’aturarà el temps en el canvi de 

mapa (non-stop). 

 Les categories amb canvi de mapa seran: C1, C2, Universitari, Juvenil i Cadet. 

 Per arribar a la zona de sortida caldrà seguir les cintes des del centre de competició. 

En el mateix centre de competició hi haurà l’arribada.  

 És molt recomanable portar polaines, doncs la primavera està en el seu màxim 

esplendor (herbes molt altes, esbarzers molt exuberants i arços i argelagues molt 

punxants). 

 El fet de que la cursa transcorri per zona urbana, zona rural i bosc amb margues és 

difícil aconsellar el tipus de calçat adequat...  

 En cas de temperatures altes cal anar preparat amb algun sistema d’hidratació. No hi 

haurà avituallament en cursa. 

 Recordeu que el trànsit estarà obert. Trobareu passos obligats en algunes cruïlles. 

També hi haurà els equips de Protecció Civil i cartells senyalitzadors per tal que els 

cotxes extremin la precaució. Però sobretot vigileu abans de creuar cap carrer! 
 

MOLT IMPORTANT: El dia abans de la cursa es fa un concert a la zona del centre de 

competició. És possible que hi hagi un escenari muntat que no estarà dibuixat al 

mapa. Tingueu-ho en compte en l’esprint final i en la lectura del mapa.  

 

Si els pernoctants i no pernoctants volen saber més informació sobre el concert i les 

activitats del dia abans ho poden consultar a la web informativa de Taradell:  

 https://www.taradell.com/agenda/caminada-nocturna-i-concert-de-boys-damm/ 

 

PERNOCTANTS I CARAVANES 
 

L’Ajuntament ens ha cedit un solar per poder aparcar les autocaravanes i furgonetes. Es 

tracta del camp de futbol de terra que hi ha davant del Pavelló Municipal d’Esports el Pujoló, 

carrer de les Abelles, s/n (Centre de Competició),  

https://www.taradell.com/agenda/caminada-nocturna-i-concert-de-boys-damm/


 

 

 

Cal remarcar que aquest dissabte l’equip del Club Patí Taradell disputarà un partit important 

de hoquei i potser que aquesta zona estigui bastant plena fins que s’acabi el partit que 

començarà a les 8 del vespre.  

 

HORES DE SORTIDA 
 

IMPORTANT!! 

Donada la participació assolida i  per tal de que no es formin aglomeracions a la 

sortida, com a mesura per prevenir la propagació de la Covid-19 properament 

publicarem un llistat amb les hores de sortida de cada participant (Excepte per les 

categories C3, Benjamins i Prebenjamins). 

DISTÀNCIES I DESNIVELLS 
 

Des del centre de competició al punt de sortida hi ha entre 5 i 10 minuts. 

 

 

CATEGORIA 
DISTÀNCIA 

(km) 

DESNIVELL 

(m) 
CONTROLS ESCALA 

Prebenjamí 1,5 15 10 1:4000 

Benjamí 1,6 15 11 1:4000 

Aleví 1,9 40 11 1:5000 

Infantil 2,2 75 14 1:5000 

Cadet 2,0+1,5 80+80 14+7 1:5000 

Juvenil 2,8+1,8 120+100 17+7 1:5000 

Universitaris 3,1+2,5 130+130 18+10 1:5000 

C3 2,6 80 16 1:5000 

C2 2,8+1,8 120+100 17+7 1:5000 

C1 3,1+2,5 130+130 18+10 1:5000 



 

 

NOTES DELS TRAÇADORS 

 

 En el cas del mapa 1, s’ha utilitzat la ISOM 2017 per esprints amb algunes modificacions 

per a l’ocasió, amb la intenció de fer més fluida la lectura de mapa. 

 

 La majoria de tallats impassables estan pintats amb el símbol (201), però també podeu 

trobar-los amb el símbol (201.001); per tal de no atapeir algunes zones més detallades. 

 

 
 

 En algunes zones del mapa s’ha utilitzat el símbol (410) en comptes del símbol (409) per 

marcar zones d’esbarzers impassables. 

 

 

 Els camps sembrats pintats amb el símbol (415), està prohibit travessar-los. Si hi heu de 

passar feu-ho per la vora.  

 
 

 Respecteu els passos de carretera, estaran senyalitzats pel trànsit rodat i vigilats per 

Protecció Civil. Tot i així, mireu a banda i banda abans de creuar! 
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