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La cronoescalada al castell de Tona
esdevé una clàssica
La Unió Ciclista de Tona organitza diversos actes, dins de la Setmana de la
Mobilitat.
Cartell de la cronoescalada 2011. Foto: Unió Ciclista de Tona

La Unió Ciclista de Tona organitza la quarta edició de la cronoescalada al castell de Tona, memorial
Pere Rovira. La prova es disputarà el dissabte 17 de setembre, a partir de dos quarts de 5 de la
tarda.
El recorregut serà de 3,5 km i se sortirà des del parc Roqueta. El desnivell màxim és del 20%.
La proposta és un dels actes més importants de la Setmana de la Mobilitat a Tona, que se
celebra aquest cap de setmana i organitza l'Ajuntament de Tona. La Unió Ciclista de Tona
organitza altres actes durant tres dies.

---------------------PROGRAMA D'ACTES DE LA UNIÓ CICLISTA DE TONA
Divendres, dia 16 de setembre
Xerrada col?loqui d'un ciclista d'alt nivell que ha participat i coneix molt be curses ciclistes com la
Paris - Brest - Paris. Aquesta consta de 1.200 kms i s'ha de fer com a màxim amb 80 h.
L'hora prevista serà a 2/4 de 10 del vespre a la sala d'actes de l'Ajuntament.
Ja es concretaran més detalls de la xerrada ben aviat.
Dissabte, dia 17 de setembre
4 rta. Crono escalada al castell de Tona amb BTT, Memorial Pere Rovira.
- Distància cronometrada: 3.500m.
- Inscripcions, repartiments de dorsals i sortida no cronometrada de la plaça Major.
- Sortida cronometrada del camí ral costat Parc Roqueta.
- La sortida serà cada minut a partir de 2/4 de 5.
- Hi haurà tres categories: fins a 18 anys / de 19 a 40 anys/ de + de 41.
- És obligatori l'ús de casc homologat.
- Record d'assistència per a tots es participants.
- Premis per els primers classificats.
- Preu: soci: 5 ? / no soci: 10?.
- Per inscripcions cal enviar un correu electrònic amb les vostres dades personals abans del dia 14
de setembre a : uniociclistatona@e-tona.net o al mateix dia de 3 a 4 de la tarda a la plaça major
amb un increment de 3? socis i no socis.
Diumenge, dia 18 de setembre
Pedalada Popular
Apte i oberta a tothom per tal de donar a conèixer l'entitat i fomentar la practica del ciclisme. Ja
donarem més detalls properament.

https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/27891/cronoescalada/al/castell/tona/esdeve/classica
Pàgina 1 de 2

Més informació dels actes, des del web de la Unió Ciclista de Tonahttp://www.e(
tona.cat/ciclisme/pagines/agenda.htm)
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