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Torna la gran festa de la muntanya: L’ESQUELLA BIKE RACE

Ribes de Freser, 10 Juliol de 2022 



PROGRAMACIÓ

06:30-8:15 h Recepció corredors/es, entrega 
dorsals i inscripcions

08:00 h Entrada Parc tancat Clàssica

08:15 h Entrada Parc tancat Batall

08.20 h Reunió informativa Clàssica

08.30-8:40 h Sortida Clàssica Copa Catalana 
masc+fem (Sub 23/Elit/M30/M40/M+50)
8:45 h Sortida Clàssica masc+fem

08:50 h Sortida Batall masc+fem

09:10 h Sortida Clàssica E-BIKE masc+fem
09:15 h Sortida BATALL E-BIKE masc+fem
10.30 h Arribada dels primers corredors/es Batall
11.35 h Arribada dels primers corredors/es Clàssica
Ambient a la plaça, a la muntanya i Botifarrada
13.00 h Entrega de premis
16.35 h Fi de festa



PERFIL: L’ESQUELLA CLÀSSICA

50Km 
+2.300 m desnivell



- Punts tècnics
- Avituallament
- Controls tall horari
- Controls de detecció



PERFIL: L’ESQUELLA BATALL

25Km 
+1350 m desnivell



- Punts tècnics
- Avituallament
- Controls tall horari
- Controls de detecció



HORARIS 



AVITUALLAMENTS 



MARCATGE I SENYALITZACIÓ

Banderola de L’Esquella i cinta de la FCC

Cada 50-150 m al llarg de tot el recorregut. En tot moment el corredor veurà les marques.

- Banderola: en tot el recorregut; especialment en prats i pastures d'alta muntanya.

- Cinta FCC: per reforçar el marcatge en certs punts, especialment en zones de bosc i per 

senyalitzar camins sense sortida.

Cartells Avituallament

Està totalment prohibit rebre ajuda o avituallament de qualsevol persona fora de les zones 

habilitades. 

Altres Rètols

El recorregut estarà senyalitzat amb diferents rètols: perills,  zones amb bestiar , fil elèctric…

Banderola Cinta FCC o cinta 

blanca i vermella

FCC



MATERIAL OBLIGATORI

Es realitzarà control en el parc tancat de la sortida. (Portar-ho preparat per agilitzar l'accés).
No es permetrà la sortida o es desqualificarà qui no porti el material o no el mostri quan se li demani. Així com a qui el cedeixi o el manipuli.

Hi haurà controls aleatoris de material durant la cursa, en cas de no portar-lo serà motiu de desqualificació

Casc Rígid Homologat
Ulleres. Guants. Llicència FCC anual o 

competició per un día 4 €



Bidó de 250 m

MATERIAL RECOMENAT

Telèfon Mòbil Kit reparació BTT
Paravient



DORSALS 

Dorsals:
Cada recorregut  tindrà un rang de dorsal i color diferent

En la part davantera hi haurà els telèfons d’emergència:

690111229
696984963

112

L’esquella clàssica
0 El Batall

1000



Premis

El Batall
L’Esquella Clàssica*

Bici convencional
1)Categoria absoluta masc. 1,2,3
2)Categoria absoluta fem: 1,2,3

Bici elèctrica

1)Categoria absoluta masc. 1,2,3
2)Categoria absoluta fem: 1,2,3

1)* Si és una cursa de competició oficial de la Federació Catalana de
Ciclisme, es farà entrega de trofeus a els tres primers classificats de
cada categoria ( M/F) sempre que hi hagi un mínim de 3
participants.

2)Premis i mallots de líder

Llistat de premis

Bici convencional 

Categoria absoluta masc. 1,2,3
Categoria absoluta fem: 1,2,3

Bici elèctrica 

Categoria absoluta masc. 1,2,3 
Categoria absoluta fem: 1,2,3



Previsió - Meteo

Última hora de la previsió del temps



Serveis – Pàrquing



Serveis – Dutxes, serveis…



SEGURETAT 

Punts de atenció sanitària en el recorregut
- Ribes de Freser (poble)
- Ambulància Mòbil per tot el recorregut

Competir amb la màxima seguretat

En cas d’accident:
1- Comunicar a l’organització. (personal de l’organització en el recorregut)

2. En cas d’imposibilitat de contactar físicament, s’ha de contactar amb 
l’organització per mitjà del telf.

3. En cas extrem contactar amb 112.
- Informar que estan corrent la carrera de L’Esquella Bike Race
- Facilitar el número de telf. que hi ha a la part davantera del dorsal.



SEGURETAT 

Cada corredor portarà una polsera 
(xip) al canell.

És obligatori parar en cada punt de control de temps i en cas 
d‘abandonament comunicar-ho al punt de control més proper.

L’organització realitzarà el seguiment de l'evolució de la carrera a temps 
real.

Competir amb la màxima seguretat



RESPECTE AL MEDI AMBIENT



RESPECTE AL MÓN RURAL

Cal tenir cura de l’entorn més immediat i atenció del pas de la cursa dins de nuclis rurals (Ribes de Freser, 

Queralbs, Pardines, Batet, Vilamanya, Serrat....)

Extremar la precaució, moderar la velocitat quan hi hagi el pas de persones i vianants en les vies 

públiques d’aquestes poblacions.



DESQUALIFICACIONS



Ribes de Freser, 10 de juliol de 2022
@Comunaesquella - info@esquella.com - www.esquella.com

Moltes gràcies!
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