Ruck rider 2017
La Ruck Rider 2017 és un esdeveniment motociclista no competitiu, per carreteres obertes al
trànsit.
Es recorreran diverses rutes amb l’objectiu de certificar el pas per diferents controls i
recordant llocs visitats en les 9 edicions anteriors de la Ruck Biker’s.
La prova es disputarà per equips formats per tres, quatre, cinc o sis motos com a màxim, que
hauran de realitzar un seguit de recorreguts definits en els “fulls de ruta” que es donaran en
els diferents controls.
Hi haurà tres rutes diferents, amb el mateix quilometratge i temps de realització, a fi de
diversificar l’àmbit territorial en que es desenvoluparà la prova.
Les rutes s’assignaran per l’organització als diferents equips a mesura que es realitzin les
inscripcions.
Els participants que tinguin samarretes d’edicions anteriors de la Ruck Biker’s i la portin
posada el dia de la Ruck Rider 2017 obtindran una bonificació especial.
Algunes de les proves necessitaran justificar-se amb una fotografia, pel que cal disposar
d’algun dispositiu mòbil amb càmera i aplicació de Watts App per enviar-les al número :
684456070.
Per agilitzar el desenvolupament de la prova, cada equip nomenarà un responsable que rebrà
els “fulls de ruta” a cada control i ‘encarregarà de fer i enviar les fotos quan la prova ho
requereixi.
Els participants s’hauran de presentar davant del Centre Cívic de La Granada a les
14:30hores on se’ls farà una foto d’equip i on rebran les darreres indicacions.
La durada de la prova s’estima entre 4 hores i mitja i 5.
L’inici de la prova serà a les 15:00hores i els diferents equips sortiran en intervals d’un minut.
La finalització s’estableix com a màxim a les 20:00hores.
La inscripció dona dret a:






Participació a la Ruck Rider 2017
Motxilla amb petit refrigeri per la ruta
Samarreta commemorativa
A partir de les 21:00 botifarrada i concert
Dret d’acampada ( zona habilitada)

La data límit d’inscripció per la Ruck Rider 2017 es el 30 d’Abril

