
 

  



 

 

SCOTT MARATHON BY TAYMORY 
AGUILAR DE SEGARRA 

DOSSIER DEL CORREDOR 

La prova d'Aguilar de Segarra aquest any formarà part del format Copa Catalana de 

Marató dins de les Scott Marathon by Taymory, essent la última de les 4 proves i la 

definitiva.  Serà la prova que decidirà el campió de les Scott Marathon by Taymory 

en les dues modalitats, XCC i XCM. Així doncs, serà una prova frenètica i molt 

emocionant. 

El recorregut de XCC està pensat per a qui prefereixi les distàncies curtes i/o un 

ritme més explosiu, amb 38 km de distància i 800m de desnivell positiu. 

El recorregut de XCM, pels bikers més exigents i amants de les llargues distàncies, 

serà de 64 km i contarà amb 1.400m de desnivell positiu. 

A més, només pel fet de participar en qualsevol dels dos recorreguts, entraràs al 

sorteig d’un casc o una motxilla SCOTT! 

HORARIS 

DIUMENGE 10 de Setembre  de 2017 

07:00am – Recollida de dorsals i bossa del corredor al local social d’Aguilar 

        de Segarra 

09:00am – Sortida SCOTT Marathon by Taymory (XCC i XCM) 

10:30am – Arribada aproximada dels primers corredors XCC [38km] 

11:30am – Arribada aproximada dels primers corredors XCM [64km] 

13:00pm – Entrega trofeus 

13:30pm – Sorteig SCOTT 

OBSEQUIS:* 

Samarreta SCOTT Marathon by Taymory 

Botifarrada a l’arribada (suplement de 5€ per als acompanyants, beguda inclosa) 

Entrada gratuïta a la piscina municipal (també per als acompanyants) 

Sorteig SCOTT: 

 Casc Fuga Plus (ce) Pop red 

 Motxilla Trail Protect FR 12 Ca Bl/sul Ye 

Per tal d’obtenir tant la samarreta SCOTT Marathon by Taymory i els tiquets per a 

la botifarra s’haurà d’entregar el dorsal a la carpa especificada situada a l’arribada.  



 

RECORREGUTS 

Pel que fa als tracks, us deixem l’enllaç directe a wikiloc on es troben els 

recorreguts de les dues modalitats, tant del format XCC com el format XCM (Copa 

Catalana Marató). 

Enllaç: https://drive.google.com/file/d/0B7NmyCJz8pqTVE01UUkwMjdJR3c/view 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B7NmyCJz8pqTVE01UUkwMjdJR3c/view


 

SORTIDA 

 

ARRIBADA 

 

  



 

AVITUALLAMENTS D’EQUIP 

Avituallament equip 1 (km19.9) - 41°45'21.6"N 1°43'57.9"E (Fonollosa) 

  

 
 

 

Avituallament equip 2 (km51.4) - 41°43'08.2"N 1°34'43.6"E (Les Coromines) 

 

  



 

TALL DE CURSA 
  

IMPORTANT, respectar els controls que tallin cursa, per horari, els quals avisaran 

als participants que no poden continuar sota la responsabilitat de la cursa. Per tant, 

s’anotarà el número de dorsal i el corredor quedarà oficialment fora de cursa. 

 

En aquest cas el tall de cursa serà al kilòmetre 37 a les 12:30h. El tall de cursa 

final que donarà fi a la prova XCM està previst a les 15:30h. 

REGLAMENT  

Enllaç: http://bikemarathonbtt.com/ca/2017/scott-marathon-btt-by-taymory-

91/reglament 

 

http://bikemarathonbtt.com/ca/2017/scott-marathon-btt-by-taymory-91/reglament
http://bikemarathonbtt.com/ca/2017/scott-marathon-btt-by-taymory-91/reglament

