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BENVINGUDA

Us Presentem La nova Multisegur Volta als Ports d’Andorra, hem canviat el
Format, els recorreguts i una nova manera de gaudir de la bici, enfocat a
qualsevol perfil de ciclista.
LA MULTISEGUR VOLTA ALS PORTS D’ANDORRA es una marxa Cicloturista
oberta a tots els ciclistes federats i no federats.
És una prova no competitiva que es desenvoluparà en tot moment per
carreteres obertes al trànsit en general, per la qual cosa els participants hauran
d’extremar les precaucions durant tot el recorregut, respectant sempre el codi
de circulació.
Està organitzada per l’Agrupació Ciclista Andorrana i l'empresa VSL Sports amb
la col·laboració de Multisegur, Andorra Turisme, Vallnord, Govern d’Andorra i
tots els Comuns de les parròquies incloses en el circuit.
En aquest nou format, tots els participants sortiran tots junts per recorreguts
des de La Massana, però nomes les pujades comptaran com a Trams
cronometrats.
Hi hauran 5 recorreguts, la * estrella, La ** estrelles, La *** estrelles, La ****
Estrelles, i la ***** Estrelles
Cada Estrella es refereix a un tram cronometrat, així doncs podràs escollir els
trams cronometrats que voldràs afrontar.
La suma dels Temps dels trams cronometrats et donarà el temps final de la
classificació segons el recorregut que hauràs triat.
Els trams d’enllaç no tenen temps ni sumen al temps de la classificació,
d’aquesta manera els trams de baixada i als avituallaments els podràs gaudir
sense pressa ni estres ja que el temps no es tindrà en compte.
El que si serà obligatori serà sortir del punt de sortida de la Plaça de les
Fontetes de la Massana i acabar al punt d’arribada al Parc Central d’Andorra La
Vella.
Us esperem a tots!

CALENDARI I HORARIS

DISSABTE 17/7/2021
De 11h a 21h : Recollida de dorsals a la plaça de les Fontetes de la
Massana
De 11h a 21h – Village amb expo, i un sorteig de material cada hora
fins a les 21h.

DIUMENGE 18/7/2021
Sortida de la plaça de les Fontetes.
Hora de sortida per a cada recorregut:
➢ Recorregut*: 8:45h
➢ Recorregut**: 8:45h
➢ Recorregut***: 8:30h
➢ Recorregut****: 8:15h
➢ Recorregut*****: 8:00h
Arribada : Parc central , Andorra la Vella i tancament de control
d’arribada a les 20h a tots els recorreguts.

UBICACIÓ SORTIDA
I ARRIBADA

MESURES COVID

Aquestes son les mesures de seguretat establertes juntament amb el Govern
d’Andorra i que seran de compliment obligat per tots els participants, per tal de
minimitzar els riscos de propagació del virus.
L’Organització es reserva el dret de modificació de qualsevol punt, per garantir
la seguretat dels participants, voluntaris i membres de l’organització, en cas de
que així ho requereixin les autoritats Andorranes.

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

Mesures de Auto protecció personal
Realitzar una higiene de mans freqüent tant en l’inici de l’activitat com en el
seu transcurs (rentat amb aigua i sabó o solucions hidroalcohòliques),
després de qualsevol contacte i finalització de l’activitat, i abans de la ingesta
d’aliments.
Evitar tocar-se el nas i els ulls amb les mans abans, durant i després de
l’activitat, sense realitzar una higiene de les mans prèviament.
Mantenir una distància mínima recomanada de dos metres entre les persones
en els moments que no es realitza cap activitat.
Mantenir una distància física de seguretat de 20 metres quan s’estigui
circulant en bicicleta.
Ús de mascareta, serà obligatòria, en totes les zones interiors i a l'aire lliure,
en cas de no poder mantenir la distancia mínima de seguretat , com a la
recollida de dorsals, pàdoc, sortida, arribada, avituallaments....
Evitar el contacte amb objectes, superfícies de pas i superfícies de treball o
zones d’us col·lectiu.
Utilitzar material individual i no compartir objectes entre persones sense una
desinfecció prèvia (material esportiu, mòbils i qualsevol objecte personal).
Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d'un sol ús al tossir o esternudar, i
netejar-se les mans a continuació.
Si dies abans o el mateix dia de prova es tenen símptomes, febre o hi ha
malestar, no venir a participar-hi, pel bé del participant i dels companys
cicloturismes.
Venir a la sortida vestit, alimentat, canviat i preparat per la marxa, no hi haurà
servei de dutxes.

MESURES COVID

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•

Recollida de dorsals
La retirada de dorsals serà dissabte dia 17/7/2021 , de 11h a 21h a la plaça
de les Fontetes de la Massana.
Per retirar el dorsal només podrà accedir el participant i aquest no podrà anar
amb la família ni acompanyants.
L’ús de la mascareta serà obligatori per accedir a la retirada del dorsal.
Es facilitarà gel hidroalcohòlic a la taula.
No es realitzarà cap canvi de mallot.
Tot el material s’entregarà individualment tancat en un sobre.
S’enviarà el numero de dorsal , per mail. Important tenir ho , per col·locar-se a
la fila corresponent.
S’ha de portar en el mòbil una fotografia del DNI i de la llicencia en cas de
disposar-ne, per poder acreditar-se i si es recull el dorsal d’algun company/a
també.
Sortida de la marxa
Es obligatori respectar l’horari de sortida que assigna l’organització a la
recollida de dorsals.
Es obligatori portar la mascareta de la marxa per accedir a les zones que
l’organització te habilitades com a calaixos de sortida, en el suposat de no
portar la mascareta no es podrà prendre la sortida.
La mascareta s’ha de portar posada fins passar l’arc de sortida i tenir la
distancia suficient de seguretat.
Per el bon funcionament de la marxa es necessari fer cas de les indicacions
que donaran els voluntaris i personal de l’organització.

Avituallaments
Es obligatori l’ús de la mascareta a la zona d’avituallament.
S’ha de respectar la separació mínima de 2 metres.
Per tal d’evitar aglomeracions, s’ha de seguir les indicacions dels voluntaris ,el
participant s’haurà d’allunyar de la zona i buscar un espai on poder avituallar i
mantenir la distància de seguretat amb els altres participants.
No es podrà intercanviar o compartir els productes ni aliments proporcionats
en els avituallaments.
Es responsabilitat del participant ingerir aliments o begudes, fora de les que
subministri l’organització que vetlla per les normatives sanitàries vigents.

MESURES COVID

Acompanyants i públic
• Dur la mascareta al pas dels corredors.
• Prohibit fer el seguiment dels participants , durant els recorreguts.
• Es recomana , que els acompanyants es desplacin en algún punt del
recorregut , en cas de voler animar als seus , sempre fer els
desplaçaments abans de la sortida del 1er participant , de cada
recorregut.

Mesures durant el Recorregut
• A cada tram cronometrat el participants haurà d’anar per la seva dreta de
la carretera i d’aquesta manera, si es vol avançar un participant que hagi
sortit al seu davant tindrà marge per fer l’avançament respectant una
distància de separació.
• Un cop el participant arribi al final de cada tram cronometrat disposarà
d’un avituallament líquid i sòlid. Durant el tram d’enllaç el participant
haurà de fer-lo amb bici i respectar les normes de circulació i el
distanciament amb d’altres participants.
• Premis, un cop hi siguin els 3 primers homes, o dones de cada
recorregut.
• El quadre de temps pel atorgament de la medalla es calcular només els
temps dels trams cronometrats.
Per a més informació sobre més mesures de l'COVID a Andorra visiteu la
pàgina web següent: https://visitandorra.com/es/covid-19-en-andorra/

RECOLLIDA DE DORSALS

DISSABTE 17/7/2021
De 11h a 21h :Recollida de dorsals a la plaça de les Fontetes de la Massana
Recorda portar la llicencia Federativa o Uci (Si escau), per a la entrega de
Dorsals.

(Es pot presentar física o digital)

Si reculls el dorsal de algun company@, porta un justificant.
Sota demanda es podrà recollir el diumenge al mati de 6.30h a 7h30 , a la zona
de sortida.
Per fer la demanda enviar a comercial@viusenselimits.com.

ENTREGA DE PREMIS

L’entrega de premis tindrà lloc al Padock del Parc Central seguint
els horaris següents per a cada recorregut:
➢ Recorregut*: 12h
➢ Recorregut**: 13h
➢ Recorregut***: 14h
➢ Recorregut****: 15h
➢ Recorregut*****: 16h
La Cerimònia es farà presencialment, si un corredor no hi es a l’hora
de l’entrega no podrà rebre el premi.

REGLAMENTS

RECORREGUTS

RECORREGUT*

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sortida: Prat del Colat, La Massana, a les 8.45h.
Arribada: Parc Central, Andorra La Vella.
Temps tancament control 4 hores – (12.30h)
Tram Cronometrat: *Del poble del Serrat a La Coma d’Arcalis.
Avituallament a la Coma d’Arcalis.
Entrega de finishers: al Pàdoc, Parc central, Andorra La Vella
Entrega de Premis: 12.00h al Pàdoc, Parc central, Andorra La Vella
Només comptarà el Temps del tram cronometrat, per a la classificació.
Serà obligatori, sortir des de la Massana i arribar a Andorra la vella

RECORREGUT**

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Sortida: Prat del Colat, La Massana, a les 8.45h.
Arribada: Parc Central, Andorra La Vella.
Temps tancament control 5.30 hores – (14.00h)
Tram Cronometrat :
*Del poble del Serrat a La Coma D’Arcalis.
*Del Poble D’Ordino al coll D’Ordino
Avituallament a la Coma d’Arcalis.
Entrega de finishers: al Pàdoc, Parc central, Andorra La Vella
Entrega de Premis: 13.00h al Pàdoc, Parc central, Andorra La Vella
Només comptarà el Temps del tram cronometrat, per a la classificació.
Serà obligatori, sortir des de la Massana i arribar a Andorra la vella

RECORREGUT***

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Sortida: Prat del Colat, La Massana, a les 8.30h.
Arribada: Parc Central, Andorra La Vella.
Temps tancament control 7.00 hores – (15.30h)
Tram Cronometrat :
*Del poble del Serrat a La Coma D’Arcalis.
*Del Poble D’Ordino al coll D’Ordino
*Del Poble Encamp a Beixalis
Avituallament a la Coma d’Arcalis, al Coll D’Ordino i Beixalis.
Entrega de finishers: al Pàdoc, Parc central, Andorra La Vella
Entrega de Premis: 14.00h al Pàdoc, Parc central, Andorra La Vella
Només comptarà el Temps del tram cronometrat, per a la classificació.
Serà obligatori, sortir des de la Massana i arribar a Andorra la vella.

RECORREGUT****

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Sortida: Prat del Colat, La Massana, a les 8.15h.
Arribada: Parc Central, Andorra La Vella.
Temps tancament control 9.00 hores – (17.30h)
Tram Cronometrat :
*Del poble del Serrat a La Coma D’Arcalis.
*Del Poble D’Ordino al coll D’Ordino
*Del Poble Encamp a Beixalis
*Del Poble de Sant Julià de Lòria a La Peguera
Avituallament a la Coma d’Arcalis, al Coll D’Ordino, Beixalis, Peguera.
Entrega de finishers: al Pàdoc, Parc central, Andorra La Vella
Entrega de Premis: 15.00h al Pàdoc, Parc central, Andorra La Vella
Només comptarà el Temps del tram cronometrat, per a la classificació.
Serà obligatori, sortir des de la Massana i arribar a Andorra la vella.

RECORREGUT*****

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Sortida: Prat del Colat, La Massana, a les 8.00h.
Arribada: Parc Central, Andorra La Vella.
Temps tancament control 10.30 hores – (19.00h)
Tram Cronometrat :
*Del poble del Serrat a La Coma D’Arcalis.
*Del Poble D’Ordino al coll D’Ordino
*Del Poble Encamp a Beixalis
*Del Poble de Sant Julià de Lòria a La Peguera
*Del poble de Sant Julià a la Gallina
Avituallament a la Coma d’Arcalis, al Coll D’Ordino, Beixalis, Peguera, Gallina.
Entrega de finishers: al Pàdoc, Parc central, Andorra La Vella
Entrega de Premis: 16.00h al Pàdoc, Parc central, Andorra La Vella
Només comptarà el Temps del tram cronometrat, per a la classificació.
Serà obligatori, sortir des de la Massana i arribar a Andorra la vella.

APARCAMENT CAMPER

Pàrquing ubicat a 1,5km de l’arribada (Parc Central)
Totalment Gratuït
Places Limitades! Reserva la teva plaça.

TRANSFERT BUS

DIUMENGE 18/07/2021 mati :
Per anar a la sortida Servei de bus gratuït per a tots els participants , del Parc central a
Andorra la Vella a la zona de sortida a la Massana, plaça de les Fontetes.
A les 7h; 7h15; 7h30 i 7h45.

DIUMENGE 18/07/2021 tarda:
Servei de bus gratuït per a tots els participants , del Parc central a Andorra la Vella per
tornar a la zona de sortida a la Massana, plaça de les Fontetes i a Ordino
A les 13h; 13h30; 14h; 14h30; 15h; 15h30; 16h; 16h30; 17h; 18h; i 19h.

TRANSFERT BUS

PARADA PARC CENTRAL

PARADA LA MASSANA

SERVEI GUARDAROBA

Dins el sobre del dorsal, trobaràs una etiqueta amb el teu numero de
dorsal, per marcar la motxilla amb la roba de recanvi.
Lloc d’entrega : Diumenge 18/7/2021 a la zona de sortida
Lloc de recollida : diumenge 18/7/2021 a la Zona D’arribada.

ON ALLOTJAR-SE

ANYÓSPARK

HOTEL MÀGIC MASSANA

Carretera ANYÓS
AD400 La Massana
+376 737173
https://www.anyospark.com/

Av. El Través 7,
A D400 L a M as s ana
+ 376 73 5900

HOTEL Marco Polo

HOTEL DEL PUI

Av. Sant Antoni, 36
La Massana AD 400,
T : +376 7 3836 3
r ec epc io @ ho t elm a rco p o lo . co m
https://www.hotelmarcopolo.com/?cp=VP
ORTS

recepciomassana@hotelsmagic.com
https://www.hotelmagicmassana.com/
?cp=VPORTS

Av. El Través 5,
A D400 L a M as s ana
T : +376 738300
i n fo @ ho te lde lpu i . com
h ttps :/ /w ww .ho t e lde lpu i .co m /co n ta c t
ar/

ON ALLOTJAR-SE

PARK PIOLETS MOUNTAIN HOTEL & SPA I
APARTAMENTS ELS LLACS
Carretera General 2, nº19
AD100 Soldeu
parkpiolets@parkpiolets.ad
+376 871 787

HOTEL ACTA ARTHOTEL
Prat de la Creu, 15-25
AD500 Andorra La Vella – Andorra
arthotel@andorra.ad
+376 760 303
+376 760 304

HOTEL MERCURE
Carrer de la Roda, 2
AD500 Andorra la Vella
Principat d'Andorra
+376 873 600
prestigihotels@prestigi.ad

SERVEIS A L’ARRIBADA

AVITUALLAMENT
A L’ARRIBADA

VILLAGE

DINAR

BIKE PARK

FOTO REGAL

FINISHER

BARRA LLIURE
BEGUDA I CERVESA
(Amb Pulsera)

CONTACTE

Telèfon d’atenció al Participant:

+376 810 005

Correu de la VOLTA ALS PORTS D’ANDORRA :
comercial@viusenselimits.com

Telèfon Emergència dia de la carrera:

+376 357 451

