
1- L’objectiu de la RRR555 és aconseguir arribar al destí amb un total de km recorreguts el més
aproximat possible a 555 km, amb l’única obligació de complir amb un horari de fi nalització; el límit
de temps serà l’hora del sopar (21:00h).
Pel fet d’inscriure-us accepteu les normes i us comprometeu a respectar-les.

2- Les inscripcions són per parella de motos. No es poden fer inscripcions individuals ni superiors
a dues motos.
Les inscripcions es realitzaran a través de Rodem.cat (consulteu l’apartat d’inscripcions).

3- Sortida des de VIC o des de GIRONA a les 7:00 del matí. Els equips podran escollir el punt de
sortida que més els interessi.

a. L’ordre de sortida dels participants serà el mateix que el de les inscripcions.
b. Abans de la sortida es lliurarà un document que s’utilitzarà per acreditar els controls de

 pas i per prendre nota dels km de les dues motos.
c. Els equips sortiran cada 4 minuts seguint l’ordre establert.

4- El recorregut està pensat per realitzar-ho per carreteres de lliure elecció amb l’única obligació de
passar pels controls de pas que s’anunciaran 24 hores abans de la data de la sortida.

a. Un primer control de pas servirà per esmorzar (qui ho desitgi, encara que no hi haurà
 servei de bar, l’organització el convida a un cafè).

b. Un segon control de pas servirà com a zona de control de pas.
c. Un tercer control de pas servirà com a zona de control de pas.
d. Un quart control de pas pensat com a zona per dinar (qui ho desitgi, encara que no hi

 haurà servei de bar, l’organització el convida a un cafè).
e. Un cinquè, i últim control, de pas que coincidirà amb el fi nal del recorregut.

5- Per seguretat, tots els equips han de portar un telèfon mòbil, el número han de facilitar-lo a l’or-
ganització el mateix dia de la sortida, just abans d’iniciar el recorregut.

6- Hi haurà trofeu per als dos membres de la parella que més aconsegueixi aproximar-se als 555
km de la RRR555.
Els km defi nitius seran la suma dels km de cadascuna de les dues motos i dividit per dos.

7- En cas d’abandonar la RRR555, per la causa que sigui, el participant haurà de comunicar-ho a
l’organització. En cas de preveure l’arribada fora de temps també s’haurà de comunicar a l’orga-
nització.
En el document que es lliurarà a l’inici del recorregut s’indicaran els telèfons de contacte de l’or-
ganització.

8- L’organització i els seus col·laboradors queden exclosos de tota responsabilitat respecte a tots
els danys corporals, materials i derivats a tercers, o que puguin resultar d’un eventual accident.

Nota important:

 • Un % molt alt del recorregut es realitzarà per terres franceses.
 • És aconsellable la utilització de Google maps per crear la ruta. A partir d’aquí es podrà
utilitzar mapes en format paper o utilitzar aparells GPS.

Normes


