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https://bikeshow-vic.com/


BENVINGUTS AL 
BIKE SHOW VIC-OSONA 2022

Vic serà la capital del ciclisme amb un festival ple d’activitats esportives adreçades a tots els amants de la
bicicleta. BTT, Gravel, E-Bikes i curses infantils en un programa àmpli i on tothom trobarà la seva proposta, el
seu repte o l’activitat que permetrà descobrir i redescobrir un territori privilegiat de natura exhuberant i
paisatges de somni. T'hi esperem!

Ubicació

https://goo.gl/maps/zeZbMvyRot9bnxzK9
https://goo.gl/maps/zeZbMvyRot9bnxzK9


Dissabte 14 de maig

Divendres 13 de maig

PROGRAMA  

12.00 a 19:00 Obertura oficina de cursa per la recollida de dorsals 

06.00 Obertura Oficina de cursa per la recollida de dorsals 

07.00 Sortida ULTRABIKE PRO 

07.30 Sortida ULTRABIKE AVENTURA 

08.30 Sortida GRAVEL

09.00 Sortida E-BIKE

10.00 Sortida Biking Point Marathon Cup 3 turons  

10.10 Sortida Biking Point Marathon Cup 2 turons (OPEN) - Turonet

13.00 Entrega de Premis de Biking Point Marathon Cup 3 turons

13.30 Entrega de Premis de Ultrabike Aventura

16.00 Inici Copa Catalunya Infantil / Super Cup Youth

17.00 Entrega de Premis de Ultrabike Pro 

18.00 Entrega de premis Copa Catalunya Infantil / Super Cup Youth 
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https://goo.gl/maps/xtcfQZj8DYwDakx29
https://goo.gl/maps/otKAYwVxTc3yQLQy6
https://goo.gl/maps/MvFWgLHQLhiBVBgg7
https://goo.gl/maps/BmA5YsmpiYFuX9rS6
https://goo.gl/maps/xtcfQZj8DYwDakx29
https://goo.gl/maps/MvFWgLHQLhiBVBgg7
https://goo.gl/maps/otKAYwVxTc3yQLQy6
https://goo.gl/maps/BmA5YsmpiYFuX9rS6


5 modalitats
5 públics diferents

COPA 

CATALUNYA 

INFANTIL

GRAVEL E-BIKEXCM CCI 

ULTRAMARATÓ



ULTRABIKE PRO una prova competitiva de bicicleta de
muntanya on s’ha de complir i respectar el codi de circulació.
Els camins, les carreteres i els interiors dels pobles estan oberts al
trànsit.
 
Amb 143 KM i 4.700 M+ és la gran aventura. BTT pur i dur amb
navegació!
Temps màxim de 11 hores amb sortida a les 07:00h

Tots els participants duran un dispositiu de seguiment via satèl.lit
tipus TRACK THE RACE.

Avituallaments (4): 
- Sant Boi de Lluçanés (pk 31)
- Vidrà (pk 86)
- Cantonigròs (pk 113)
- Roda de Ter (pk 128)

Número d'emergencia: 621 26 22 40



ULTRABIKE AVENTURA una prova competitiva de bicicleta
de muntanya on s’ha de complir i respectar el codi de
circulació.
Els camins, les carreteres i els interiors dels pobles estan oberts
al trànsit.
 
Amb 80 KM i 1.534 metres de desnivell positiu, us proposem
una experiència que no oblidareu. BTT pur per una llarga
jornada amb una temps màxim de 9 hores, amb sortida a les
07:30h. 

Tots els participants duran un dispositiu de seguiment via
satel·lit tipus TRACK THE RACE.

Avituallaments (2): 
- Sant Hipòlit de Voltregà (km 35)
- Roda de Ter (km 72)

Número d'emergencia: 
621 26 22 40



https://ultrabike.cat/wp-content/uploads/2022/03/REGLAMENT-2022.pdf
https://ultrabike.cat/reglament/


La prova de Vic, comptarà amb un recorregut XCM de 48 km i
s'hi podrà participar en categoria Open (no competitiva) i Pro
(llicència federativa).

A més a més, aquesta prova forma part d'una jornada en la que
hi haurà més proves ciclistes de diferents modalitats i està
inclosa en el circuit de Biking Point Marathon Cup.

Número d'emergencia: 638 60 27 77

Obsequi:

3 TURONS- PRO

https://www.wikiloc.com/mountain-biking-trails/biking-point-marathon-cup-vic-3-turons-2022-102375700


3 TURONS- PRO

ORDENACIÓ SORTIDA:



Una prova ideada per a tots els públics. Gaudir de Vic i el seu
entorn en un recorregut apte per a tothom de 37 KM. Un
recorregut OPEN competitiu però menys exigent. 

Es tracta d'una clàssica de la comarca d'Osona que ningú es pot
perdre.

Obsequi:

2 TURONS- OPEN

https://www.wikiloc.com/wikiloc/download.do?id=95969465


Una experiència totalment popular i participativa, per un
públic familiar, per a nens i nenes i aficionats de la bicicleta
que vulguin gaudir d'un recorregut marcat per el primer dels
turons amb una filosofia esportiva experiencial i turística. 

Aquesta activitat no tindrà obsequi però comptarà amb un
avituallament complert durant el track i l'avituallament
d'arribada amb dinar. 

Obsequi.

TURONET- POPULAR

https://www.wikiloc.com/wikiloc/download.do?id=101642020
https://www.wikiloc.com/wikiloc/download.do?id=101642020


Segueix la Super Cup Youth , un circuit de quatre curses per a promoure el ciclisme en edat escolar i

fomentar hàbits saludables a través de l ’esport . Vic acollirà la segona prova del circuit de BTT . 

Hi haurà 2 distàncies de recorregut un per les categories competitives (principiant, aleví, infantil) i un

altre de més reduit i asequible per les categories dels més petits , no compétitives (pre-benjamí i

benjamí) 

 

Reglament

https://ocisport.net/ocisport-youth-academy/
https://ocisport.net/wp-content/uploads/2022/05/reglament_vic_CAT.pdf


HORARI SUPERCUP YOUTH

10 .30H - Recollida de dorsals (fins a 10min abans de cada sortida) 

de 16 .00h a 16 .10h - Benjamins (10min)

de 16 .01h a 16 .09h - Pre-benjamins (8min)

de 16 .15h a 16 .35h - Principiants (20min)

de 16 .40h a 17 .05h - Alevins (25min)

de 17 .10h a 17 .40h - Infantils (30min)

18 .00h - Entrega de premis Super Cup Youth Vic 

OBSEQUI SUPER CUP YOUTH: 

OBSEQUI (5€)

MEDALLA PER ALS 
PARTICIPANTS BENJAMINS 

I PRE-BENJAMINS 

TROFEU PER CATEGORIES 
ALEVÍ I INFANTIL



TRACKS:

https://www.wikiloc.com/wikiloc/download.do?id=101248425
https://www.wikiloc.com/wikiloc/download.do?id=101248491


La comarca d ’Osona i la seva capital , Vic , es troben ubicades

en una situació estratègica . Gràcies al paisatge propi de la

Catalunya interior i a aquesta ubicació única , la comarca

ofereix un ampli ventall de pistes atractives per a la pràctica

del GRAVEL .

A la GRAVEL RIDE VIC et tenim preparats els paratges més

impressionant d ’Osona : la Plana de Vic i el Ter envoltats de

muntanyes com : Gesabisaura , Collsacabra , Savassona , les

Guilleris , el Montseny i el Lluçanès .

TRACK: 90 Km i  1 .200 M+ 

Avituallaments : 

- Sant Julià de Vilatorta (PK 58)

- Roda de Ter (PK 84)

Número d 'emergencia : 

650 14 83 43

https://ca.wikiloc.com/wikiloc/download.do?id=102427032&utm_source=ocisport&utm_medium=web&utm_campaign=graveltour_vic_2022


E-Bike Vic consta de un recorregut tècnic de 47km i 1350m de
desnivell, amb una primera part de pista i un tram de
carretera secundària, i a partir de sant Bartomeu del Grau
comença la part més tècnica però sense especial dificultat
perc corriols obaga i carenes amb vistes a la Plana de Vic.

També hi haurà un recorregut bàsic de 40km i 850m, també
per pista fins a Santa Cecília de Voltregà on trobem
l'avituallament, i comparteix tornada per les carenes amb
vistes a la Plana de Vic, i un últim tram a la vora del riu Ter
per arribar a la zona esportiva de Vic

Descarrega'l --> 

http://ebiketour.es/ca/ebike-tour-160/ebike-tour-vic


Aquesta prova compte dels següents avituallaments:

Hi haurà un avituallement a Santa Cecília de Voltregà km
21 pel tècnic i 15 pel bàsic. 
Aquest avituallament es basarà de pa de coca i llonganissa
de vic, amb refrescs, patates Piqué , vermut el Bandarra i
cafès 
   
També hi haurà un punt d'aigua a Manlleu cap al km 35
del track tècnic i al km 30 del bàsic.

A l'arribada tindràn la bossa del participant amb un plat de
Knoweats. 
 
Número d'emergencia: 660 65 84 91 

OBSEQUI:

Descarrega'l --> 

http://ebiketour.es/ca/ebike-tour-160/ebike-tour-vic


SERVEIS AL PARTICIPANT  
Servei de Guardaroba 
Servei de Dutxes  
Servei de Guardabicicletes 
Foodtracks
Música en directe a les 14.00
Servei de descàrrega i fisioterapia de 12.00 a 19.00 
Nutrisport en les arribades

 



https://www.vic.cat/
https://www.seaottereurope.com/

