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Horaris

Els dos circuits alternaran els dies d’obertura, de manera que 
cada dia, com a mínim n’hagi un dels dos oberts.
El calendari estarà publicat a www.mcsegre.org.

Els horaris són els següents:

 De dilluns a divendres: de 12:00 a 17:00
 Dissabtes i diumenges: de 10:00 a 14:00

Observacions:

L’Off Road Park La Clua només estarà disponible prè-
via solicitut.

La zona d’acampada estarà operativa durant les 24 ho-
res.

Els serveis mèdics estaran disponibles sempre que es-
tiguin operatius els respectius circuits.

Per a l’ús exclusiu, és necessària una reserva prèvia.

Assegurances

Per utilitzar els circuits de “El Bosquet” de Ponts i “El Se-
gre” de Lleida és necesari disposar d’una assegurança, 
ja sigui la llicència FCM o una pòlissa que cobreixi els 
accidents que es puguin tenir en aquests circuits.

En cas de que no es disposi d’una pòlissa d’accidents, 
els circuits ofereixen una assegurança a un cost de 12 
euros per dia.

També es pot tramitar una assegurança per tot 
l’any a un preu de 100 euros. Aquesta assegu-
rança cobreix únicament aquests circuits.  

Serveis

Dutxes i WC.

Zona de rentat de motos.

Escomeses de llum i aigua.

Serveis médics.

Servei de cronometratge amb “transponders”.

Zona de camping.

Circuit de BTT.



Circuit El Bosquet de Ponts

Circuit de 1.450 metres de longitud de terreny dur, amb grans 
desnivells i reg permanent per aspersió. 
Compta amb un pàdoc amb instal.lacions de llum i aigua, banys, 
dutxes, zona de rentat per a motocicletes, servei de bar i servei 
de cronometratge.

Fundat l’any 1996 per la Secció de Ponts del Moto Club 
Segre. Ubicat en un dels entorns amb més tradició Off Road 
d’Espanya, on se celebra la prova d’Enduro més popular, 
l’Enduro del Segre.

Circuit sobre terra tova, ubicat a la vora del riu Segre a Lleida, 
amb una longitud de 1.630 metres i sistema de reg. Compta 
amb un ampli pàdoc i zona d'acampada, amb preses de llum i 
aigua, WC, dutxes, bar, zona de rentat de motocicletes i servei 
de cronometratge.

La pista no presenta grans desnivells, però si un traçat ràpid 
amb “mesetes”
. 
Fundat l’any 1996 per la Secció de Lleida, és un dels circuits 
més cuidats d’Espanya. Té un ampli pàdoc i zona d’acampada.

Circuit El Segre de Lleida

Zona Off Road de recent creació, és una superfície de 300.000 m2 sobre sorra amb certs desnivells, ideal per en-
trenament sobre superfície tova.  Aquesta zona està oberta només a través de reserva, i s’inclou com a complement 
del MX Training.

Off Road Park La Clua
ZonZonnnnnnnnonnnaa Oa Oa ffff RoaRoaoaaad dd d dd d d d d dddd e re receececent nt nt t nttttn crecrec aciació, ó, ó,  és éééésé unauna susususus perper
tretreeeeeeeeereennamnamententn  so sosoobrebbbbbbrebbbb  susuperperrfícfícfícícfícífíccie e tovtova. a. a  Aq Aq A A A A A uesuesta ta a aaa zzonzzona a
deldededededeedededee  MX Training..

Off Road Park La CluaOff Road P

Tortosa

Tarragona

El Vendrell

Barcelona

Lloret de Mar

Girona

Figueres

Santa
Coloma

Vic

Manresa

Igualada

Cervera

Bellpuig 

Balaguer Guisona

Calaf

Solsona

Oliana

La Seu d’Urgell

Andorra
la Vella

ANDORRA

Montblanc

Fraga

Martorell

Sabadell

Granollers

Les Borges
Blanques

Ripoll

Berga 

Matarò

Ponts

La Clua

Sitges

La Jonquera

Lleida

Vilafranca
AP 2

A 2

AP 7

 

AP 7

C 15

C 16

C 25

C 14 

C 13

C 26
C 55

C 26

C37

C 32

C1412 a

Abonan. Tandes Pilots MCS Altres

MX 1 1 15€ 25€

MX 6 6 78€ 120€

MX 12 12 132€ 216€

MX 24 24 240€ 384€

Preus

Els abonaments NO són personals NI intransferibles i 
poden ser compartits per varis pilots.
Els abonaments són vàlids per ambdós circuits.

Grup Preu

Grup fi ns a 24 pilots 576€

Grup fi ns a 48 pilots 776€

Grup de més de 48 pilots 976€

Lloguer en exclusiva

Per cursets, es prepararà un pressupost tancat, amb 
serveis adicionals (catering, vigilància, monitors...)

Abonaments


