
tempo suficiente para decidir a suja estratégia de rota 
de acordo com os pontos que se queiram obter.

Uma vez identificado o TP, os participantes deverão 
viajar até aí, fazer uma selfie diante do TP a modo de 
check e carregá-la numa App desenhada para o 
evento. Para ser considerado válido é obrigatório que 
todos os elementos da equipa apareçam na
fot e que se veja claramente o TP.

Haverá vários TP’s por percurso, divididos em 
normais, especiais e 1 obrigatório. Cada equipa terá 
liberdade absoluta para escolher o número de TP’s 
que quiser cumprir.

Os pontos obtêm-se de acordo com a seguinte escala
   

EQUIPA DE 1
TP= 1p | TP Especial= 3p | TP Obrigatório= 3p

EQUIPA DE 3
TP= 3p | TP Especial= 5p | TP Obrigatório= 5p

EQUIPA DE 5
TP= 4p | TP Especial= 7p | TP Obrigatório= 7p

Falhar um TP obrigatório terá uma penalização no 
dobro do seu valor (6, 10 ou 14 Pontos, de acordo com 
a composição da equipa).

Todas as equipas que cheguem ao ponto de destino 
entre as 20h00 e as 21h00 receberão 10 pontos de 
bonificação. As equipas que cheguem depois das 
21h00 terão uma penalização de 20 pontos.

Para responder a qualquer reclamação durante a 
prova, estabelece-se uma junta de comissários 
composta pelo responsável do C2C e outras duas 
pessoas daorganização. O seu veredicto não terá apelo.

Trata-se de um evento com provas do género “rali 
paper” por equipas de 1, 3 ou 5 motos. A decisão de 
formar uma equipa deve ser tomada no momento da 
inscrição (o máximo na verificação de quinta feira em 
Valência) e não pode mudar durante o evento.

É obrigatória para os concorrentes a utilização e 
instalação do material identificativo fornecido pela 
organização no espaço indicado.

Cada equipa deverá designar um capitão que será o 
interlocutor com a organização.

Consta de duas etapas:

     SEXTA FEIRA: 
     - partida do concessionário de Valência 

(calle Cabo Jubi, 8) às 09h00
     - chegada ao concessionário de Madrid 

(José Abascal, 2)   
                                                
     SÁBADO: 
     - partida do concessionário de Madrid, às 08h30
     - chegada a Cascais, Mercado da Vila 

(Rua Padre Moisés da Silva, 29)  

Qualquer alteração referente aos locais de partida e 
chegada serão comunicados aos capitães de equipa 
durante o evento.

A partida será dada progressivamente de acordo com 
a ordem de inscrição, em intervalos de 20 segundos à 
hora fixada pela organização. A equipa que não estiver
pronta para sair na sua hora, deverás para sair em 
último lugar.

No final de cada dia (à chegada), entre as 20h00 e as 
21h00, se dado o briefing para a etapa do dia seguinte 
na qual se fixarão os Travel Points (TP). Para 
identificar e descobrir os TP’s os participantes terão 
de resolver uma série de pistas. As equipas terão 
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