Informació tècnica
II CURSA NOCTURNA CASTRO LUPINO

Data: 24-08-2019
Hora de sortida: 20.30h
Lloc de sortida: Plaça de l’Església de Llubí
Organitzadors: Ajuntament de Llubí i Penya Blaugrana
de Llubí
Tipus de prova: popular (veure categories al reglament)
Distància: 8,700 km
Temps màxim de tancament de cursa: 1,5h
Tipus de recorregut: circuit circular
Tipus de superfície: combinat asfalt, camí de terra i
zones de camp obert
Desnivell positiu: 133m
Perfil del recorregut

Recorregut:

plaça de l'església - carrer creu - carrer Bernat Coll - carrer
de son Bordoi - carrer nou - plaça de l’Església – carrer Doctor Fleming - carrer
Miquel Pons - carrer de Sant Feliu-plaça del molí de son Rafal-avinguda son
Marget - vial carretera MA 3440A - camí des remolins - enllaç fora camins camí de son Capó - enllaç fora camins (finques privades) - camí des comellar
des lli - camí enllaç carretera MA 3440A i estació de Llubí - camí d’enllaç (can
Vinyota) - camí de l'ermita - volta a l'ermita del Sant Crist del Remei - camí de
ses coves (alt) - enllaç fora camins (finques privades) - camí de ses
coves(baix) - canestreta

Precaucions sobre el recorregut:
-La major part del recorregut es farà amb el circuit tancat al
tràfic. No obstant, el tram corresponent al camí d’enllaç entre la
carretera MA 3440A i l’estació de tren de Llubí, romandrà obert al
tràfic; en aquest tram es senyalitzarà la zona de pas pel voral dret
del camí, que els participants hauran de respectar
escrupolosament.

Avituallament:
- Avituallament líquid en el kilòmetre 5 aproximadament.
- A la zona de meta hi haurà beguda i refrigeri sòlid per a tots els
participants.
- No es serviran tassons en els avituallaments per minimitzar la
generació de residus. Tots els residus generats pels propis
participants, es podran dipositar en els contenidors que es
col.locaran a la zona de meta. Es considerarà una falta
desqualificant, el llançar qualsevol residu fora de les zones i punts
establerts.

Serveis pels participants:
-Guardaroba a la zona de meta.
-Vestidors i dutxes en el Poliesportiu municipal de Llubí, a partir
de les 21.30h.

Sopar de la cursa:
-Tots els participants i acompanyants podran adquirir amb la
inscripció, un ticket pel sopar que es realitzarà a la Plaça de
l’Església a partir de les 22.30h. El preu del sopar és de 8€ per
persona.

