Inscripcions:
- Per avançat, fins el 22 d’octubre del 2009.
12 € amb llicència federativa. *
14 € sense llicència federativa.
Un sol ingrés per persona a nom de Club Falcons Sabadell
indicant-hi el nom, cognoms i DNI a:
“La Caixa”: 2100-0326-97-0200125231

Organitza:

Col.labora:

4ª edició - 25 d’Octubre de 2009

Recordeu portar el comprovant bancari.
- El dia de la sortida:
15 € amb llicència federativa. *
18 € sense llicència federativa.

.... I JA EN VAN QUATRE.

Novament teniu l’oportunitat de conèixer racons, corriols,
trialeres i zones amagades del Vallès.
Per els qui ja ens heu acompanyat en una altre edició de ben
segur aquesta no us deixarà indiferents, i per els qui serà la
primera vegada que us tenim entre nosaltres, la experiència
serà del tot inoblidable i a partir d’ara tindreu a La Falconada, una cita ineludible dins del vostre calendari.

* Caldrà presentar la llicència de la FEEC (modalitat C)
o bé de la Federació de Ciclisme.
Places limitades a 600 participants.
Horari (atenció al canvi horari):
07:00 Inscripció, recollida de dorsal i xip.
Petit esmorzar de benvinguda.
08:00 Sortida.
10:30 Neutralització volta llarga i desviació a volta curta.
12:00 Retall al km 29 (segona neutralització).
14:00 Hora limit d’arribada.

Si ens voleu acompanyar de nou, sereu tots benvinguts.
US HI ESPEREM

Lloc: Seu del Club Falcons Sabadell al carrer Osaka, 10

Per més informació:

Club Falcons Sabadell
C. Osaka, 10
08203 Sabadell

Telèfon: 93 725 49 95
lafalconada@falconssabadell.org
www.falconssabadell.org

En ma terra del Vallès
tres turons fan una serra,
quatre pins un bosc espès,
cinc quarteres massa terra.
“Com el Vallès no hi ha res”
Pere Quart (Joan Olivé)

Edició 2009 de la Falconada de Sabadell

Com a novetat es podrà recollir el dorsal i el xip* a partir
del dissabte 24, per tal de no fer la cua el mateix dia.
Podreu baixar el track a www.falconssabadell.org 12 hores
abans de la sortida o bé obtenir-lo el mateix dia.
Abans de la sortida us oferirem un petit refrigeri.
De 7 a 7:45 es projectarà la pel.lícula de l’edició 2008 a
l’interior de la masia. Podreu comprar DVD´s de les edicions anteriors al preu de 5€.
A la masia disposareu d’un servei de mecànica abans de la
sortida, i un cop arribats de la pedalada, disposareu d’un
servei de neteja bicicletes.
Hi haurà 2 avituallaments pel recorregut llarg, i 1 avituallament pel curt. A l’arribada hi haurà un bon àpat de pa amb
tomàquet i botifarra i beguda per a tothom. També podreu
comprar entrepans pels acompanyants no pedalaires.
A la finalització es farà entrega d’un obsequi a tots els participants i es farà el sorteig d’un pernil entre tots els participants que hagin omplert una petita enquesta de valoració,
un cop hagi arribat tothom.
* S’haurà de deixar una fiança de 5€ que seran retornats a la
devolució del xip, un cop acabada la pedalada.

Falconada: 47,6 km 1.505 m desnivell IBP 164

Descobrireu racons amagats, nous paratges, trialeres que
seran la vostra delícia, ens endinsarem a les profunditats del
Vallès, i ens hi enfilarem a un dels punts més alts.

Nom i cognoms
Adreça
Població
Telèfon

Codi postal
Data de naixement

E-mail
D.N.I.

Llicència federativa

Reglament
- La marxa és una prova ciclista de caràcter no competitiu.
- És obligatori l’ús del casc i dur sempre el dorsal visible.
- Si s’ha d’abandonar, cal fer-ho en algun control.
- Cal ser respectuós amb la natura. No llenceu deixalles

Falconadeta: 27,5 km 610 m desnivell IBP 90

En aquesta edició, trobareu dos recorreguts perquè pugueu
escollir el més adient a la vostra forma física: un de 47,6 km
força exigent i tècnic amb constants puja i baixa, i l’altre de
27,5 km de nivell mig, però també amb trams tècnics.

Full d’inscripció

- Cal ser respectuós amb els altres participants. Procureu
agilitzar la sortida i deixar pas sempre que ens ho demanin.
- L’organització declina tota responsabilitat dels possibles
incidents físics/materials o altres perjudicis que la participació a la present marxa pugui representar per als inscrits, ni
dels que puguin fer a tercers.
- Cal respectar les normes de circulació i les indicacions
dels organitzadors, tant a les pistes forestals com en els
creuaments de carreteres.
- Tots els imprevistos no reflectits en aquest reglament
seran resolts per l’organització, i les seves decisions seran
d’acompliment obligatori.
- Els menors d’edat han de portar l’autorització dels pares.
- La inscripció implica l’aceptació d’aquest reglament.
- L’organització es reserva el dret d’excloure a qualsevol
participant pel fet de no complir-ho. Així com el dret de
modificar, si cal, el circuit o d’ajornar la sortida.

