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A.- Presentació 

La Nocturna de la Segarra és una prova d'orientació amb Bicicleta de Muntanya 
(BTT) que aquest any es convoca per tercera vegada. L’entorn natural de la Segarra 
amb els seus bosquets, corriols, sembrats fan que sigui l’entorn ideal per dur a terme 
una prova d’aquestes característiques. El lloc escollit és el municipi de Ribera d’Ondara 
i l’epicentre Briançó tenen tradició en la realització de events relacionats amb la btt i 
l’Enduro. 

En què consisteix? L'organització dissenya un circuit per el municipi de Ribera 
d’Ondara, aquest circuit és secret, dividit per trams i no està marcat. Tot el seu 
recorregut transcorre per camins, senders i pistes forestals. Els participants de La 
Nocturna de la Segarra hauran de formar equips de com a mínim 3 persones  i aquests 
hauran d'anar seguint unes indicacions en forma de vinyetes (llibre de ruta) per arribar a 
completar tot el circuit. Es tracta de una prova no competitiva en que l’objectiu es 
passar-s’ho bé. 

En que s’inspira? En la Nocturna d’Esparreguera a la que alguns dels organitzadors 
han assistit en alguna ocasió i pretenen transportar les nits de diversió a l’entorn de la 
Segarra. 

On es celebra? 

A Ribera d’Ondara i concretament a Briançó hi haurà el centre neuràlgic als carrers i 
Plaça es durà a terme la recollida de dorsals, sortida, arribada, etc. Per a més indicacions 
podeu consultar el següent enllaç a Google Maps. 
 
Qui l’organitza? 

El Club BTT La Segarra és el responsable de l’organització en la persona del seu 
president Ramon Tous, l’organització concreta recau en Genis Cuadros Claria i 
Salvador Tous Trepat amb la col·laboració de voluntaris d’arreu de la Segarra i del 
Club. 
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B.- Nocturnes Challenge BTT 

Les Nocturnes Challenge BTT neix com a resposta al creixent interès per les marxes 
d’orientació nocturna amb BTT que ja s’organitzaven a Esparreguera des de fa mes de 
25 anys, a Briancó des de fa 5 anys i a Campdevànol on serà la segona edició. Els clubs 
organitzadors s’han unit per organitzar una sinèrgia entre ells que permeti una difusió 
conjunta i arribar a possibles patrocinadors amb mes facilitat. 

S’ha creat el domini nocturnes.cat per donar a conèixer el concepte i difondre entre els 
molts participants la possibilitat de completar les tres nocturnes i accedir a un regal 
especial. 

Les Marxes organitzades als tres indrets permeten tenir tres experiències en ambients 
diferents; el paisatge nocturn, el terreny, les poblacions i la gent aportaran aventura i 
interès als ciclistes i als acompanyants. Les marxes no són competitives però això no els 
resta interès esportiu sense deixar de banda el més important la diversió en l’àmbit de la 
nit i l’esperit d’equip que comporta la sortida en grup per un recorregut majoritàriament 
no marcat. 

C.- Objectius 

Diversió i des del BTT Club La Segarra volem que tots els participants gaudeixin 
d'aquesta aventura de nit amb BTT juntament amb els seus companys d'equip, amb 
l’atractiu de la foscor i la dificultat extra que comporta orientar-se de nit. La prova està 
dissenyada per a que tothom la pugui realitzar i es diverteixi amb ella. 

Pretenem també donar valor a la possibilitat de circular amb bicicleta de muntanya de 
nit. 

 Què s'obté? A part de passar una nit divertida i diferent sobre la bicicleta de muntanya 
amb els companys, La Nocturna acabarà amb una botifarrada a l'acabar la prova . 

D.- Funcionament 

Els participants rebran en sortir un full de ruta. 

Els participants hauran de seguir les instruccions donades en el full de ruta per anar 
completant controls en el que es posarà una marca per part dels membres de 
l’organització a la targeta de pas. 

Exemple de full de ruta 
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Explicació informació full de ruta 

 

Exemple tarja de pas 

  

 

 

Els participants hauran de completar tots els controls i en l’ordre marcat. 

Els participants que perdin la targeta de control n’hauran de sol·licitar una de nova en 
primer control que es trobin. 

La manca de una marca suposarà la desqualificació. 

Al completar el recorregut els equips hauran de lliurar la targeta, en cas de que l’hagin 
perdut es contrastarà amb el registre dels controls. 
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E.- Planell provisional 

 

La Zona marcada amb groc és en la que es mourà la Nocturna, no es travessa ni es 
circula per cap carretera o autovia. El recorregut marcat es orientatiu. 

F.- Inscripcions 

Les inscripcions  es faran per grups completant el formulari disponible a partir del 1 de 
març a www.brianco.cat/nocturna. El preu serà de 8 pels menors de 14 anys i de 14 
pels majors , a aixó cal afegir dos euros d’assegurança per no assegurats menors i 3 en 
majors. 

En el cas de menors serà preceptiva l’autorització paterna. 

Les inscripcions seran anticipades i es faran per equips, no individualment i estaran 
obertes fins el 27 de juny de 2018. S’haurà de anar a la pagina nocturnadelasegarra.cat i 
fer el pagament. Per suposat que en l’ inscripció es detallaran les dades de tots els 
integrants de l’equip i un telèfon i mail de contacte. 

Serà important posar el nom de l'equip al concepte de la inscripció. En cas que no 
puguem comprovar el pagament de la inscripció, caldrà el resguard de l’entitat bancària, 
conforme s’ha pagat l'import de la inscripció de l’equip. 

Al llistat de grups inscrits apareixeran amb text verd tots aquells equips que haguem 
pogut verificar la seva inscripció, aquests equips no caldrà que presentin el resguard de 
pagament. Els equips que tinguin la inscripció pendent de verificar apareixeran amb text 
vermell. 
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Molt Important! No s’admetran inscripcions el mateix dia de la prova. 

G.- Requisits per participar 

Els participants hauran de portar llums i senyalització davant i darrera,  es recomana 
portar roba reflectant. 

Es recomana portar comptaquilòmetres i llum frontal. 

 

H.- Reglament 

Art. 1r – Podran participar en la Nocturna de la Segarra marxa tots els ciclistes que 
estiguin en possessió de la corresponent llicència federativa. 

Art. 2r – Com que cap marxa és competitiva, tots els participants estan obligats a 
respectar els horaris i controls disposats per l’organitzador. 

Art. 3t – La inscripció, signatura i lliurament de dorsals s’efectuarà en el lloc de sortida 
des d’una hora abans de l’inici de la prova. 

Art. 4è – El recorregut serà de   km, aproximadament, segons plànol adjunt. 

Art. 5è – El preu de la inscripció s’estimarà en   € 

Art. 6è – Cal adjuntar un exemplar de cada documentació publicitària de la cursa 
(díptics, tríptics, pòsters, etc...)  

Art. 7è – Solament el fet d’inscriure’s a una marxa implicarà l’acceptació d’aquest 
reglament. 

Art. 8è – La pedalada/marxa es donarà per finalitzada  hores després de 
l’arribada del primer participant. 

Art. 9è – És obligatori un servei de vehicle escombra (moto, cotxe) per revisar el circuit 
darrere l’últim participant. 

Art. 10è – En cap dels casos l’organitzador es farà necessàriament responsable, ni 
solidari, amb aquells ciclistes que no respectin les disposicions del Codi de Circulació o 
requeriments de la policia de trànsit, essent ells mateixos els responsables de les 
infraccions que puguin cometre. 

Art. 11è – L’organitzador quedarà lliurat de tota responsabilitat davant qualsevol 
accident (tant personal com mecànic) dels participants, entenent-se que hauran de ser 
coberts per ells mateixos.  

25

10-30 € 

3:00
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Art. 12è – Tanmateix l’organitzador es reservarà, sota el seu criteri, el dret de resoldre 
qualsevol incident que es produeixi durant el decurs de la marxa. 

Art. 13è – L’organitzador es reserva el dret de modificar el present reglament d’aquesta 
prova, sempre d’acord amb la Federació Catalana de Ciclisme. 

Art. 14è – L’organitzador es reserva el dret de modificar el present reglament d’aquesta 
prova, sempre d’acord amb la Federació Catalana de Ciclisme. 

Art. 15è - El recorregut te lloc per vies rurals o agràries, els participants han de ser 
conscients de que les vies no son tancades al tràfic i han de respectar altres usuaris de 
les vies. 

Art 16è- L’ús de la app http://www.appindesign.com/dib/ es necessari per assegurar que 
tots els participants han completat tots el controls del recorregut escollit  

 

I.- Articles addicionals 

1. Els menors d'edat 

Els menors d’edat hauran de dur un justificant conforme els pares o el tutor legal 
autoritzen la seva participació, que s’haurà d’enviar anticipadament a l'adreça de correu 
electrònic: nocturna@brianco.cat o també es podrà portar el mateix dia de la prova i 
entregarlo al moment de la recollida de les targes de pas. 

2.  Casc i il·luminació 

És obligatori l’ús del casc, i queda admès qualsevol tipus d’il·luminació que pugui dur 
el participant. Recordeu que per circular de nit és obligatori portar il·luminació frontal 
(llum blanca) i posterior (llum vermella). 

3.  Grups 

Els participants prendran la sortida per equips d'entre 3 i 12 persones; a més, als grups 
on només hi hagi menors de 16 anys hi haurà d'haver obligatòriament un adult. 

4.  Tarja de pas i app de control 

A l’inici de la prova s’entregarà una tarja de pas per equip i s’haurà de segellar a cada 
control; a més, s’indicarà l’hora prevista de sortida. És imprescindible arribar al final 
amb tot els segells de control, per obtenir els obsequis oferts pels col·laboradors. 

5.  Temps 

El temps per realitzar la prova és de 4 hores i mitja, temps suficient perquè tothom 
pugui gaudir d’una bona aventura nocturna.  
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6.  Comptaquilòmetres 

És molt aconsellable que en cada grup hi hagi com a mínim un membre que porti 
comptaquilòmetres, per poder seguir el quilometratge marcat al llibre de ruta 
("roadbook"). 

7.  Abandonament 

En cas d’abandonament, caldrà comunicar-ho en un dels controls, o per telèfon mòbil. 
Hi haurà servei d’escombra per evacuar qualsevol participant. 

8.  Assegurança 

És obligatori disposar de l'assegurança de la Federació Catalana o Espanyola de 
Ciclisme per realitzar la prova, en cas de no disposar-ne se n'haurà de fer una d'1 dia. 
L’organització declina qualsevol tipus de responsabilitat en cas d’accident, tant si és 
material com físic. 

9.  Acceptar condicions 

El participant, pel fet de prendre la sortida, accepta la totalitat d’aquest reglament. 
L'organització es reserva el dret de modificar les regles si ho creu necessari. 

 

J.- Controls 

Els controls son molt importants per verificar que tothom ha seguit el recorregut i 
detectar incidències quan abans millor. 

Els controls tindran un responsable que serà el que haurà de segellar la targeta de pas i 
lliurar el road book pel següent control, comprovant prèviament que no s’han saltat cap 
dels controls previs. Si és així hauran de tronar endarrere per corregir l’error. En cas de 
pèrdua de la targeta de pas en lliuraran una de nova. 

En els controls hi haurà un mínim de tres persones per atendre als participants. 

Hi haurà avituallament a disposició dels participants 

 Aigua  

 Beguda isotònica 

 Fruits secs 

 Galetes 

 Meló tallat 
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A part hi haurà per facilitar la resolució de incidències 

 Greix per les cadenes 

 Manxa per unflar les rodes 

 

K.- Panells informatius 

En la sortida hi haurà una graella en la que en funció de les dades transmeses pels 
controls podrà seguir-se des de la sortida-arribada (Briançó) el desenvolupament de la 
Nocturna. 

 

L.- Dates i horaris 

1 de Abril de 2018 

Inici del període d'inscripcions de la 2ª edició de La Nocturna de la Segarra. 

25 de Juny de 2018 

Fins el 25 de juny de 2018 inclòs, romandran obertes les inscripcions de la 5ª edició de 
La Nocturna de la Segarra. 

 

30 de juny de 2018 

El dissabte 30 de juny de 2018 arrenca la 5a edició de La Nocturna de la Segarra. 

de les 19:00 a les 21:00. Firma de les inscripcions i recollida de dorsals i targes de 

pas. 

de les 22:00 a les 23:00. Sortida dels diferents grups de La Nocturna. 

a partir de la 1:00. Arribada dels primers grups. 

fins les de la 3:00. Arribada dels últims grups. 

a les 3:00. Finalització de la 5 edició de la Nocturna de la Segarra. 
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M.- Promoció i difusió 

www.brianco.cat i nocturnadelasegarra.cat  

L’adreça indicada abans serà on es centralitzarà tota l’ informació i gestió de la Marxa. 
Rep mes de 30 visites diaries en el moment àlgid de l’inscripció. 

-A nivell Municipal 

La Nocturna de la Segarra es donarà a conèixer primer a Ribera d’Ondara a través de la 
revista Ond’ara que es difon al municipi de Ribera d’Ondara i Talavera. Difusio 
reportatge revista post marxa. 

A part cartells informatius es penjaran en instal·lacions comunes com la piscina, 
Ajuntament, Bars... 

-A nivell comarcal (La Segarra) 

Es donarà a conèixer amb publicitat a les botigues de bicis de Cervera, Tàrrega, 
Agramunt, Guissona i Esparreguera. 

Piscines municipals, gasolineres i llocs concorreguts (100 cartells). 

Fullet a l’hivernal de la Segarra. 

-A nivell català 

Es repartirà informació durant i desprès de la “Nocturna d’Esparreguera” i s’intentarà 
ficar un enllaç en la seva web. (200 fullets). Es repartiran fullets als participants a 
l’Hivernal de Cervera BTT 

-2,0 

S’obre un facebook de la Nocturna de la Segarra per poder donar a conèixer l’activitat. 

Gotzam xarxa social de difusió d’activitats esportives, col·labora difonent l’event, amb 
un reportatge post 3ª edició. 
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9656 interaccions en la setmana de la marxa, 540 visites a la pagina, 107 visualitzacion 
de videos, homes de 35 a 44 anys perfil majoritari. 

 

Video promocional és la novetat del 2017 mes de 5000 reproduccions a traves de 
facebook. 

Esperem superar-ho el 2018 
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N.- Agraïments 

Ajuntament de Ribera d'Ondara 

La Cosa Nostra Restaurant 

Esports Truga 

 

O.- Difusió 

Revista Ond'ara 

Consell Comarcal de la Segarra  

Sport Evo  

Federació Catalana de Ciclisme 

Mapagenda  

Marchas BTT 

Surt de casa Ponent 

Lleida participa 

Agolpedepedal 

Gotzam 

 

P.- Obligacions administratives 

Sol·licitud de Cursa. La Taxa federativa inclou la corresponent assegurança de 
responsabilitat civil de l’organització. 

Memòria . 

Reglament . 

Declaració Jurada. 



Pàgina 14 de 15 

 

Permís a Trànsit. 

Comunicació a trànsit dels serveis mèdics contractats. viaria.sttl.sct@gencat.cat núm 
expedient pe-l-4213 

Sol·licitud d’autorització a l’ajuntament. 

Contractació d’assegurança pels participants no federats. 

 

Q.- Col·laboracions 

L’entitat Club BTT La Segarra és un entitat sense ànim de lucre, que pretén 
promocionar i difondre valors relacionats amb la BTT, l’esport i la vida saludable. 

Definim tres tipus de col·laboracions per persones o entitat que comparteixin valors i 
vulguin donar suport a una iniciativa com aquesta 

Col·laboradors 

Entitats que proporcionen material per difondre el seu nom i proporcionar com a 
premi als participants.  

Apareixen en la pagina web i se’n fa difusió per xarxes socials 

Patrocinadors Bronze 

Col·laboren amb 100 euros 

Apareixen en la pagina web i se’n fa difusió per xarxes socials 

Patrocinadors Plata 

Col·laboren amb 200 euros 

Apareixen en la pagina web i se’n fa difusió per xarxes socials 

Apareixen també en els cartells promocionals. 100 exemplars. 

Patrocinadors Or 

Col·laboren amb 500 euros 

Apareixen en la pagina web i se’n fa difusió per xarxes socials 

Apareixen també en els cartells promocionals. 100 exemplars. 
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Patrocinen una especial com la CRONO de Briançó 

Patrocinadors especials 

L’ajuntament de Ribera d’Ondara participa sufragant-nos el cost de 
l’ambulància, i amb una subvenció. 

 


