
© 24 hores abans, és a dir, a les 7:00 del matí del divendres 30 de Maig, es publicarà al
 fòrum RODEM.CAT els diferents controls de pas per poder preparar  la ruta de la RRR555.
© També informarem dels dos llocs de sortida: Vic o Girona (en funció del lloc que hagueu
 decidit en el moment de la inscripció).
© Tots els controls de pas estaran informats en coordenades format GM.m (Graus, Minuts i
 mil.lessimes de minut) pel GPS, per poder localitzar en el Google Maps o d’altres.
 Exemple GM.m: N42 24.334  E02 15.335

DISSABTE

© Sortida a les 7:00 (de Vic o Girona) i cada 4 minuts la resta.
© L’ordre de sortida es donarà en  funció de l’ordre d’inscripció.
© El mateix divendres dia 30 a les 7:00 del matí es recordarà l’ordre de sortida.
© Control de pas nº1 que  coincidirà amb l’hora d’esmorzar (lliure elecció si es vol esmorzar
 o no).
 És una zona a l’aire lliure sense bar, cal portar l’entrepà. Hi haurà servei gratuït de cafè i
 croissants.
© Control de pas nº2, control de pas intermedi.
© Control de pas nº3, control de pas intermedi.
© Control de pas nº4, àrea de dinar en una zona a l’aire lliure sense bar (lliure elecció si es
 vol dinar o no).

El tems per dinar és lliure i cada equip decideix el tems que hi vol invertir. De totes mane-
 res controlarem que quan surti una parella de motos el següent equip s’esperi 4 minuts.
 Hi haurà servei gratuït de cafè i galetes.
© Control de pas nº5, arribada a destí (Casa de Colònies).
© Temps lliure fi ns l’hora de sopar per a l’assignació d’habitacions (sales de lliteres de 12
 persones), per dutxar-se, prendre quelcom al bar, visitar el museu (Anisoteca).
© Un cop arribats tots i abans de sopar es farà entrega dels trofeus.
© A les 21:00 sopar al restaurant, al costat mateix de la casa de colònies.
© A les 22:30 reunió de tota la colla en una sala per fer-la petar, veure una pel·lícula, cantar o
 el que calgui.
© Fi de festa, tots a dormir quan faci falta...

DIUMENGE

© Esmorzar a partir de les 9:00.
© Entre 10:00 i 11:00 sortida lliure per retornar cap a casa.

programa


