Circuit Xtrem
La hivernal de Cervera és una marxa de BTT no competitiva. El
trànsit estarà controlat, però 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: 09.00 h.
Lloc: Plaça Universitat de Cervera.
Distància: 65 km. aprox.
Asfalt: 7 km. aprox.
Camí : 34,5 km. aprox.
Corriol: 23,5 km. aprox.
Desnivell positiu: + 1500 m. aprox.
4 avituallaments:
• En què hi haurà líquids i sòlids: quilòmetres 18, 40 i 51.
• En què hi haurà només líquids: quilòmetre 36.
Tall de pas: quilòmetre 21 un cop hagin transcorregut 1 hora i
45 minuts. (Això implica que els participants que no arribin
aquest quilòmetre en aquest temps no podran accedir al circuit i
hauran de fer el circuit Strella)

El circuit X-trem està pensat per a corredors amb un nivell tècnic
i físic alt. Primer, haureu de fer els 21 km. del circuit Strella
(explicat en l’apartat corresponent). A continuació, començareu

un circuit que dura 20 km, durant el qual gaudireu d’uns camins i
corriols que us portaran fins a l’avituallament situat al poble de
Montmaneu. Quan l’hagueu passat, tornareu al circuit Strella, on
encara us falten 20 km. més de ruta fins arribar a Cervera, on
pujareu per la muralla. Reserveu forces per aquesta pujada!
Heu de tenir en compte que la suma de kilòmetres i desnivell,
amb camins i corriols exigents, fa que aquest sigui el circuit més
exigent. Per tant, és un recorregut apte per gent amb un nivell
tècnic i físic força alt. Seria recomanable, doncs, que la gent amb
menys preparació escollís els altres circuits. Cal recordar que es
tracta de passar-ho bé i no de patir.
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.

