Últimes informacions
Ja tenim una nova edició del Raiverd aquí. Hem rebut alguns correus fent-nos algunes preguntes,
així com hem detectat alguns errors a la web i provant els recorreguts ens hem vist obligats a
fer alguns canvis i a informar-vos d’algunes consideracions d’última hora.

Programa definitiu:
Divendres 31 de maig
20 a 22h. Rebuda dels equips elit i aventura
Per qui ho desitgi hi haurà terreny d’acampada per passar la nit, amb lavabos disponibles.
Dissabte 1 de juny
A partir de les 6:30. Rebuda dels equips que faltin
7:15. Briefing elit
8:00. Sortida elit
8:15. briefing aventura
9:00. Sortida aventura
9:15. Briefing open
10:00. Sortida open
19h. Tancament de meta
Es podrà anar dinant a mesura que els equips arribeu.
Quan matemàticament ja se sàpiga el podi es lliuraran els premis.
Hem allargat l’hora de tancament per garantir que la majoria dels equips puguin acabar tot el
raid.

Material
Obligatori per equip
Farmaciola
Telèfon mòbil
Brúixola
Càmera de fotos (pot ser la del telèfon)
Obligatori individual
Motxilla (haureu de carregar les bambes amb la bici)
Manta tèrmica
Xiulet
Casc de btt

Btt
Sportident (l’organització us en pot llogar un)
Jaqueta paravent impermeable
Arnés (només elit i aventura)
Dues bagues d’ancoratge amb un mosquetó de seguretat cada una (només elit i aventura)
Sistema per rapelar amb auto-bloquejador (8 + prússic, shunt, etc; grigri, stop, etc)
Guants de bici
Plat, got i utensilis per menjar.
Bosses d’equip
Cada equip elit i aventura ens podrà deixar una motxilla de no més de 30l que trobarà a l’inici i
final de la secció del ràpel.
En aquesta bossa hi haurà el material de cordes individual.
Hi podreu deixar alguna cosa per menjar.
A totes les transicions hi trobareu aigua.
Material recomanat
Bossa estanca per la motxilla (només elit i aventura).
Sistema de flotació (només elit i aventura).
Es poden portar pales pròpies per remar.
Material prohibit
GPS on s’hi pugui veure el track i/o s’hi puguin carregar mapes.
Mapes que no siguin els que facilita l’organització.

Distàncies i desnivells

Consideracions
Només a les categories elit i aventura hi haurà prova de cordes.
La prova de cordes constarà d’un ràpel d’uns 50m.
És obligatori que tothom qui vulgui fer la prova sàpiga fer un ràpel amb el material que porti i se
sàpiga desbloquejar.

El personal responsable de la prova de cordes està per controlar, no per fer de monitor, igual
com no s’ensenya a ningú a anar en bici.
Si hi ha cua per entrar al ràpel se us neutralitzarà el temps.
Si algun equip no vol fer el ràpel hi haurà una balisa de penalització.
Només hi haurà un tram de natació, d’uns 170m. Podeu portar el sistema de flotació que
considereu, però després us l’haureu de dur amb vosaltres (només elit i aventura).
El sistema de flotació + les pales pròpies de caiac (qui les vulgui portar) us les portarem fins a la
transició, però només aquest material. Menjar, beure i roba no.
A totes les transicions hi trobareu aigua.
Si algú té algunes necessitats especials per menjar que ens ho comuniqui per correu com a molt
tard el dijous a les 23:59h.

Centre de competició
El centre de competició estarà ubicat a la zona esportiva de Vilada.
https://goo.gl/maps/5RnmS6nrGWrih5Xt8

premis
Degut al nombre d’equips inscrits ens veiem obligats a reduir el número de premis, de manera
que a cada categoria hi haurà només premis als 3 primers equips absoluts.
Els equips mixtes bonificaran un 4% del temps total.
Els equips femenins bonificaran un 7% del temps total.

SEGON JOC DE MAPES
Si algun equip vol un segon joc de mapes té temps fins el dijous a les 23:59h per demanar-nosho. El preu d’aquest segon joc de mapes serà de 5€.

Llicències anuals fcoc
Hi ha hagut alguns problemes amb els federats FCOC raids. Des de la FCOC ens han informat que
us retornaran el preu de la temporal directament a la targeta, en principi ja us tenen a tots
controlats. Si algú no ho rep que ens ho faci saber.

Contacte
info@raiverd.cat

