
 

Scott Marathon Cambrils 
27 / 03 / 2022 

 
 

DOSSIER DEL CORREDOR – SCOTT MARATHON CAMBRILS 
27 de març de 2022 

 
1. FITXA TÈCNICA 

2. PROGRAMA  

3. DISTRIBUCIÓ VILLAGE / SERVEIS 

4. TRACKS 

5. AVITUALLAMENTS  

6. PARTICIPANTS 

7. PUNTS UCI I PREMIS EN METÀLIC 

8. MESURES COVID-19 

9. CONTACTES DE EMERGÈNCIA 

 

 
 

 
 



 

Scott Marathon Cambrils 
27 / 03 / 2022 

 
1. FITXA TÈCNICA 

 
Cambrils serà la cita inaugural de la Scott Marathon 2022. Una prova molt èpica, per la 
duresa del sòl que es trabaran. Una secció nova sense punts tècnics però sí molt divertits 
i endinsats en els boscos característics de la zona, que ofereixen un contrast especial per 
aquesta prova que combina mar i muntanya i que no us deixarà indiferents.  
 

a Data: 27 de març de 2022. 
a Localització: Passeig de les Palmeres, 1 (Cambrils) 
a Categoria: UCI C2 - XCM OPEN DE ESPAÑA 
a KM’s i desnivell:  78KM 1.700M+ distancia curta de 48KM i 600+ 
a Web: www.scottmarathonbtt.com 

a Reglament: https://www.scottmarathonbtt.com/ca/reglament/ 
 

 
2. PROGRAMA  

 
 
Dissabte 26 de març:  
 
12:00h a 19:00h : Recollida de dorsals 
 
Diumenge 27 de març: 
 
07:00h a 8:30h : Recollida de dorsals 
09:30h : Inici de cursa distància llarga 
09.40h: Inici de cursa distància curta 
13:30h : Entrega de premis 
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3. DISTRIBUCIÓ VILLAGE / SERVEIS:  

 

 
Com arribar-hi? https://goo.gl/maps/Nhq3mgfG6jAJWUBu9 
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4. TRACK:  
 
Distància llarga:  
 

 
 
Distància curta:  
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5. AVITUALLAMENTS 
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Av1 PK 14,5 Les Borges del Camp – Líquid 
Acces: Des De Cambrils https://goo.gl/maps/RQY5L765iw6VDx9G9 
 
Av2 PK 31 TEAMS Les Borges del Camp – és el mateix que el Av1 d’anada i tornada 
Canvi agulles per la volta curta. 
Accés: Mateix AV1 

 
 
 
Av3 PK 45,6 (fa de tall Horari a les 3.48h), Riera de Salvia (Maspujols) - Sòlid 
 
Av4 PK 61,7 Equips Maspujols 
Acces: https://goo.gl/maps/KawesLWrmuR4fScm9 
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6. PARTICIPANTS 
 
Què inclou la inscripció? 

• Dret de participació a la Scott Marathon by Continental 
• Regal commemoratiu de la prova 
• Recorregut marcat completament 
• Cronometratge 
• Serveis mèdics i ambulància 
• Dossier del corredor 
• Dorsal 
• Avituallaments líquids i sòlids  
• Material bàsic de reparació de bicicletes als avituallaments 
• Vehicles d’obertura, seguiment i tancament de la prova 
• Àrea de rentat de bicicletes  
• Servei de dutxes: https://goo.gl/maps/QLeFBHETrY1tCx9M6 

 

 
Samarreta:  
 

 
 
Dorsals:  

 
                   1-600 XCM PRO    601-800 XCM OPEN      801-1000 XCP 
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Ordenació de sortida:  

 
 

7. PUNTS UCI I PREMIS EN METÀL·LIC 
 
 
Premis en metàl·lic:                                                     Punts UCI: 
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8. MESURES COVID-19 
 

 
 

MESURES GENERALS: 
*Mesures guiades per la normativa vigent de la Federació Catalana de Ciclisme. 
 

- És obligatori l’ús de mascareta en espais tancats o d’acumulació de gent, com 
oficina de cursa. Els corredors hauran d’entrar al box amb mascareta i se la podran 
treure 30 segons abans de la sortida.  

- L’organització posarà GEL HIDROALCOHOLIC per rentar-se les mans sovint en 
totes les zones d’atenció al públic. 

- S’ha de respectar l’espai interpersonal d’almenys 1,5m sempre que sigui possible, 
i en zones de previsió de cues, s’haurà de portar mascareta.  

- El públic haurà de seguir les mateixes normes de distància de seguretat o 
mascareta.  

MESURES ESPECÍFIQUES PEL PARTICIPANT: 

- Quan el corredor hagi de recollir el dorsal, haurà de dur posada la mascareta. 
Caldrà accedir-hi de manera individual. 

- Els avituallaments es limitaran al màxim possible i els imprescindibles es 
disposaran de manera que el corredor hi pugui accedir de manera individual i 
sense manipular-ne les begudes/aliments.  

- Les zones tècniques seran amb accés restringit a personal major d’edat i amb 
llicència federativa de competició, tècnic o mecànic.  

- Els ciclistes premiats hauran d’accedir al podi sols, sense acompanyants ni 
familiars i hauran de fer-ho amb mascareta. Només se la podran treure uns 
segons un cop dalt el podi, per a fer la foto oficial. Els premis d’equips seran 
recollits pel director de l’equip i amb les mateixes precaucions que els corredors. 
Queden prohibides les salutacions i felicitacions en el podi amb la tradicional 
encaixada de mans. 
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9. CONTACTES DE EMERGÈNCIA 

 
Dispositiu mèdic de cursa: 

- 1 ambulància avançada (SVA) 
- 1 ambulància bàsica (SVB) 
- 1 PMA (Punt Mèdic Avançat), situat a continuació de la meta de carrera. 

 
Contacte d’emergència per organització: 638 602 777  
 
 
Centre Hospitalari de referència: 
 
HOSPITAL LLEUGER ANTONI DE GIMBERNAT DE CAMBRILS 
Plaça de l’Ajuntament, 2-3 Cambrils 
Tel. +34 977 363 074 
Emergències mèdiques: 061 
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