
Format Cursa
El format de la cursa és lineal i de llarga distància. Tal i com especifica el reglament, el temps 
estimat del guanyador en categoria sènior masculí és de 90-110 minuts i en categoria sènior femení 
de 70-90 minuts.

Descripció del Terreny
Mapa amb una àmplia xarxa de pistes, camins i corriols amb desnivells suaus i moderats. Terreny 
amb boscos i camps de cultiu.
Hi ha una petita zona del mapa que es va cremar fa anys i està marcada com a terreny semi obert. 
Els camins en aquesta zona, tot i estar revisats, són  perdedors; l’herba ha crescut dificultant el pas i  
la ciclabilitat. Cal anar en compte.
Hi ha vàries propietats privades dins el mapa i demanem als corredors que les respectin. Des de 
l’organització s’ha demanat als propietaris que tinguin el gossos lligats el dia de la cursa.
Cal remarcar que durant la cursa el trànsit estarà obert. Demanem a tots els participants que tinguin 
precaució.

Mapa
Mapa de btt-o de Gaià. Actualitzat durant l’octubre del 2011 per Raül Porta, Isabel Eizmendi, Lluís 
Bedós, Cristina Rotxés i Betlem Polo.
Treball d’Ocad: Raül Porta i Lluís Bedós
Escala: 1:15000 en un A3.
El mapa està actualitzat segons la Normativa ISMTBOM 2010 de la IOF. 
Tal i com especifica aquesta normativa, hi ha una simbologia en proves per delimitar zones del 
mapa on es permet la ciclabilitat fora de camins. Aquestes zones estan marcades amb punts negres 
tal i com podeu veure a l’exemple.

Recordem que a excepció d’aquestes zones, està prohibit sortir dels camins o pistes. Serà motiu 
de desqualificació no respectar aquesta norma.

http://orienteering.org/wp-content/uploads/2010/12/International-Specification-for-MTB-Orienteering-Maps-2010_2.pdf


Hi ha dues carreteres en els extrems del mapa per les quals no es pot passar. Estan marcades amb 
el símbol 844. Serà motiu de desqualificació no respectar aquesta simbologia.
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