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RAIVERD 2019
Presentació
Una nova edició del Raiverd s'està gestant. Ens hauria agradat poder oferir una versió de 4 dies
de Raiverd, però per diferents motius aquest 2019 tampoc podrà ser.
No obstant, us oferim una nova i interessant proposta, recuperant i sumant-hi l'esperit
del Catraid Berguedà que tanta bona acollida va tindre en les edicions que es va disputar.
Us esperem al Berguedà el proper dissabte 1 de juny per viure una bona aventura.

Funcionament
El Raiverd estarà reglamentat pel reglament de Raids d’Aventura de la FCOC.
A l’inici de cada secció es donarà el mapa corresponent a aquella secció.
Els equips podran encarregar un segon joc de mapes a l’organització.
En cas que hi hagi especificacions reglamentàries d’última hora us ho farem saber amb suficient
antelació perquè ho tingueu en compte.

Categories
Tots els equips de totes les categories estaran integrats per dos corredors.

Team: Equip format per dos equips elit, un d’ells mixt. Se sumaran els punts i el temps dels dos
equips.

Elit: 8-10h de cursa
Aventura: 5-8h de cursa
Popular: 3-5h de cursa

Serveis
Cronometratge amb Sportident
Un joc de mapes waterproof
Raidbook waterproof
Record del Raiverd
Zona d’acampada per la nit de divendres a dissabte
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Dutxes
Dinar final

Programa
Divendres 31 de maig
20 a 22h recepció dels equips
22h briefing elit

Dissabte 1 de juny
7:00 obertura centre de competició
7:30 resolució de dubtes elit
8:00 sortida elit
8:30 Briefing aventura
9:00 Sortida aventura
9:30h Briefing popular
10:00 Sortida Popular
18:00 tancament de meta

Disciplines
Orientació

Proves de cordes

Btt

Proves especials

Caiac

Material obligatori (provisional)
Per equip
Farmaciola
Telèfon mòbil
Brúixola

Individual
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Motxilla (haureu de carregar les bambes amb la bici)
Manta tèrmica
Xiulet
Casc de btt
Sportident (l’organització us en pot llogar un)
Jaqueta paravent impermeable
Frontal

Material autoritzat
Pales de remar pròpies. Prèviament s’hauran de desinfectar amb un sistema facilitat per
l’organització.

Material prohibit
GPS on s’hi puguin carregar mapes
Mapes no facilitats per l’organització

Inscripcions
Fins el 22 de maig

Dels 22 al 26 de maig

Elit i aventura: 35€ per participant

Elit i aventura: 40€ per participant

Popular: 25€ per participant

Popular: 30€ per participant

Suplements
Lloguer sportident: 5€
Llicència temporal: 5€
2n Joc de mapes: 5€
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