
RUTA

A-Sortida (Can Oliveres)
B-La Pastora
C-Final de Ruta (Can Oliveres)

Recorregut Aproximat 101Km
Temps aproximat  2,5h + 0,5h parada

Amb la Col·laboració de:



REGLAMENT                                        
ORGANITZACIÓ:
Els amics de la Tralla 101 organitza pel proper 18 
Setembre la 9ª Concentració Nacional de Bultacos 
Tralla 101.
PARTICIPANTS:
La Concentració és únicament per a usuaris de 
Bultaco Tralla 101. (No es permetrà la participació de 
cap altra model  de Bultaco ni de cap altre Marca).
REPONSABILITAT:
Aquest tipus de prova és una simple reunió turística, 
per la qual cosa els participants seran personalment 
responsables de complir les lleis, els reglaments i les 
disposicions en vigor.                                                                                                                           
IMPORTANT:
Els participants, pel fet d'inscriure's accepten complir 
la condició de que disposen de tota la documentació, 
assegurança en regla, així com de les mesures de 
protecció i seguretat que la llei exigeix. Essent 
únicament ells/elles responsables individualment del 
seu acompliment. No es permetra cap tipus de curses 
ni adelantamnets inapropiats podent quedar 
exclosos de la comitiva si s'escau.
Els Amics de la Tralla 101 es reserva el dret 
d'interpretar aquestes bases, aixís com de modificar 
en cas que sigui necessari qualsevol aspecte que 
figura a la convocatòria.

PROGRAMA:

DIUMENGE 18 SETEMBRE 2022

8:00 Concentració a Ca n’Oliveres
9:15 Benvinguda, Breifing i preparació 
sortida.
9:30 Inici Ruta cap al Parc Natural de la 
muntanya de Montserrat i de Sant Llorenç del 
Munt i l’Obac.
11:15 Arribada a La Pastora (curta parada per 
descans).
11:45 Sortida de La Pastora per iniciar ruta de 
tornada.
12:35 Arribada a Martorell i parada per fer 
foto de grup amb les nostres motos.
13:00 Inici passejada pels carrers de Marorell
13:15 Arribada a Ca n’Oliveres (fi de ruta).

Per tal de poder complir a tots els efectes 
amb els horaris establerts, es demana 
puntualitat!

CONTACTES:
608 838 588 - Xisco
629 489 069 - Jordi

Correu Electronic:  
AMICSDELATRALLA101@gmail.com

Mes informació a: 
AMICSDELATRALLA101FELANITX.BLOGSPOT.com

CAL SABER QUE:
En la comitiva hi haurà diferents tipus de vehicles 
que s’han de tenir en compte:
OBRE COMITIVA: (Lluirà una banderola Groga) 
Moto que servirà per alertar de l’arribada de la 
comitiva i anirà per davant del CAP DE RUTA. 
CAP DE RUTA) (Lluirà una banderola Vermella) I 
no podrà ser rebassat per cap vehicle de la 
comitiva.
FI COMITIVA (Lluirà una Banderola Verda ) Tot 
Participant que sigui arrabassat per aquest 
vehicle quedarà automàticament fora de la 
comitiva. La Fi de comitiva no s'aturarà per cap 
averia.
STOPPER (Lluirà Peto Groc StopperS) Són les
motos que s'encarreguen de controlar els 
encreuaments. IMPORTANT: Hauríem de facilitar 
l'adelantament en la manera que sigui possible. 
PREMSA: (Lluirà un peto Carbassa 
ORGANITZACIÓ) Motos que trobarem durant el 
recorregut que anirán avançant i retrocedint per 
poder capturar imatges o grabacions dels 
participants. IMPORTANT: Hauriem de facilitar la 
seva tasca deixant avançar o espai mentres 
filmen. 
VEHICLE ASSITENCIA: L’Organització disposarà 
d’uns vehicles d’assiténcia tant per les motos 
com per a les persones composat per furgonetes 
i un mini bus. No es reparará cap moto en 
carretera i en cas d’averia sols es quedarà la 
moto averiada, la resta continua.

La Ruta es exclusivament per Bultacos Tralla 101, 
la resta de vehicles inclosos els d'assistència 
particular i acompanyants no es poden barrejar 
amb la comitiva i aniran sempre per darrera el 
vehicle de fi de comitiva.

Moltes gràcies per la Col·laboració i Gaudiu de 
la Concentració!!!!!


