
NOTÍCIA     

Estimats/des bikers,  

Us presentem la TRANSPYR ADVENTURE 2010, en el futur un referent 

de les curses de mountain bike per etapes. 

TRANSPYR, TRANSPYR, TRANSPYR, TRANSPYR, un repte al límit deun repte al límit deun repte al límit deun repte al límit de    la raóla raóla raóla raó....    

La TRANSPYR és una 

marxa de BTT de 8 etapes 

entre el 19 i el 26 de juny 

de 2010,, amb una mitjana 

diària aproximada de 105 

km i 2.500 m de desnivell 

positiu, la qual cosa la converteix en un esdeveniment únic, capaç 

d’unir en mountain bike el Mar Mediterrani i l’Atlàntic al llarg de la 

vessant sud del Pirineus, seguint la coneguda popularment Ruta 

Transpirenaica, a través de Catalunya, Aragó, Navarra i País Basc. 

D’aquí el lema de la TRANSPYR: UNITS PELS PIRINEUS. 

 

Energia, força iEnergia, força iEnergia, força iEnergia, força i    paspaspaspasssssióióióió....    

Aquesta cita irrepetible recompensa l’energia, força, valentia i suor de 

tots els i les participants amb paisatges meravellosos, capaços de 

convertir els quilòmetres en moments inoblidables.  

 

NomésNomésNomésNomés    300 privilegiad@s 300 privilegiad@s 300 privilegiad@s 300 privilegiad@s formaran part de la primera edicióformaran part de la primera edicióformaran part de la primera edicióformaran part de la primera edició....        

L’organització prioritzarà els seus esforços d’una banda en 

proporcionar el màxim recolzament als 300 afortunats/des d’aquesta 

primera edició i d’altra en traçar un recorregut que uneixi l'interès 

tècnic-esportiu amb la necessària seguretat durant tot el recorregut.  

 

A la TRANSPYR s’hi participa - de manera obligatòria - en equips de 2 o 

3 ciclistes, seguint la ruta per mitjà de GPS amb recolzament puntual 

de senyalització i avituallaments intercalats. Hi haurà controls de pas, 

alguns d’ells amb hora límit de pas i validació del recorregut efectuat 

aleatòriament. Al final de cada etapa es comunicarà la velocitat mitja 

efectuada. 

GENERGENERGENERGENER    DEDEDEDE    2010201020102010    
IMPORTANTIMPORTANTIMPORTANTIMPORTANT    



DateDateDateDates:s:s:s:    

Del 19 al 26 de juny de 2010 

EtapeEtapeEtapeEtapes:s:s:s:    
1. Roses – Camprodon, 115 km 
2. Camprodon – La Seu d’Urgell, 115 km 
3. La Seu d’Urgell – El Pont de Suert, 125 km 
4. El Pont de Suert – Aínsa, 105 km 
5. Aínsa – Jaca, 110 km 
6. Jaca – Isaba, 85 km 
7. Isaba – Elizondo, 110 km 
8. Elizondo – San Sebastián, 85 km 

    

Distancia total:Distancia total:Distancia total:Distancia total: 850 km 
DesnivelDesnivelDesnivelDesnivell positiul positiul positiul positiu    acumulaacumulaacumulaacumulatttt: promig de 2.500 m diaris 
    

Format:Format:Format:Format:    Marxa de BTT no competitiva per etapes. 
    
PlacePlacePlacePlaces disponibles:s disponibles:s disponibles:s disponibles: 300 places (150 equips de dues persones) 
 
DateDateDateDates s s s d’inscripciond’inscripciond’inscripciond’inscripcions:s:s:s:    
De l’1 de febrer al 30 d’abril de 2010. 
 
Preu inscripcionPreu inscripcionPreu inscripcionPreu inscripcions:s:s:s:    
De l’1 de febrer de 2010 al 7 de març de 2010: 550-€  
A partir del 8 de març de 2010: 625-€ 
 
Què inclou a la inscripcióQuè inclou a la inscripcióQuè inclou a la inscripcióQuè inclou a la inscripció::::    
Ruta TRANSPYR i quadern de ruta 8 etapes.  
3 avituallaments al llarg de cada etapa i un en acabar-la. 
Pasta party en finalitzar cada etapa.  

Controls de pas. 
Assistència mèdica i de rescat. 
Regal de participació. 
Obsequi especial a qui finalitzi la prova. 
Bossa d’equipatge.  
Trasllat de la bossa d’equipatge.  
Coordinació allotjament en els punts d’etapa. 
Opcional: allotjament en dormitori comú (escoles, pavellons 
esportius etc.) amb esmorzar. 
 

 
 

www.transpyr.comwww.transpyr.comwww.transpyr.comwww.transpyr.com, www.mountainbike.eswww.mountainbike.eswww.mountainbike.eswww.mountainbike.es o segueix-nos al FACEBOOK    
Dades i característiques tècniques subjectes a confirmació definitiva: l’organització es 

reserva el dret de modificar-les en cas de necessitat. 

TRANSPYR, TRANSPYR TRAVESIA DOS MARES y TRANSPYR ADVENTURE  són marques 
protegides 

DADEDADEDADEDADES S S S TRANSPYR ADVENTURE 2010TRANSPYR ADVENTURE 2010TRANSPYR ADVENTURE 2010TRANSPYR ADVENTURE 2010    

ÚLTIMA HORA ÚLTIMA HORA ÚLTIMA HORA ÚLTIMA HORA ----        TRANSPYR ADVENTURE’10TRANSPYR ADVENTURE’10TRANSPYR ADVENTURE’10TRANSPYR ADVENTURE’10: 

JJJJ....    AAAA....    Hermida apadrina Hermida apadrina Hermida apadrina Hermida apadrina l’esdevenimentl’esdevenimentl’esdevenimentl’esdeveniment    

BIKE, BIKE, BIKE, BIKE, revista oficial.revista oficial.revista oficial.revista oficial. 


