A partida será dada progressivamente, seguindo a
ordem de inscrição, em intervalos de 20 segundos à
hora definida pela organização. A equipa que não
estiver pronta à sua hora, terá de partir em último
lugar.

MECÂNICA DO EVENTO
O Coast2Coast é um evento do tipo gincana por
equipas de 1, 3 ou 5 motos. A decisão da formação da
equipa deve ser tomada no momento da inscrição (o
mais tardar na ratificação, quinta-feira em Barcelona)
e não pode mudar durante a prova.
Cada equipa deverá designar um capitão que será o
interlocutor perante a organização.
É obrigatório a utilização e instalação do material
identificativo fornecido pela organização nos espaços
indicados.
Consta de duas etapas:
SEXTA-FEIRA:
- Partida do Ace Café Barcelona (carrer de les
Ciències, 105. L’Hospitalet de Llobregat,
Barcelona) e chegada à Triumph Motos Madrid
(calle José Abascal, 2, Madrid).
SÁBADO:
- Partida da Triumph Motos Madrid e chegada a al
txoko Mendibile Jauregia (Mendibile Kalea, 42,
Leioa).
Qualquer modificação dos locais de partida e chegada será
comunicada aos capitães de equipa.

Há duas categorias de participação:
COASTER (1 dia) e FINISHER (2 dias).
Os participantes na categoria COASTER receberão um
reconhecimento final, mas não poderão aceder aos
prémios do evento..

No final do dia (à chegada), cerca das 21h00, será
dado um briefing para o dia seguinte no qual se
fixarão os Travel Points (TP). Para descubrir e
identificar os TP’s os participantes terão que resolver
uma série de pistas. As equipas terão tempo suficiente
para decidir a sua estratégia de prova, segundo os
pontos que se queiram obter.
Uma vez identificado o TP, os participantes deverão
viajar até ao mesmo, fazer uma selfie diante do TP
para confirmar e carregá-la na web do evento,
seguindo as instruções da organização. Para ser
considerado válido é obrigatório que todos os
membros da equipa apareçam na foto e que se veja
claramente o TP.
Haverá vários TP’s em cada percurso, divididos em
normais, especiais e poderá estabelecer-se um
obrigatório. Cada equipa terá liberdade absoluta para
eleger o número de TP’s que quer fazer. 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
Não fazer o TP obrigatório terá uma penalização do dobro do
seu valor (segundo o barómetro de cada equipa).

Todas as equipas que cheguem ao ponto de destino
depois da hora fixada pela organização terão uma
penalização de 10 pontos.
Para fazer face a qualquer reclamação durante a
prova, estabelece-se uma junta de comissários
composta pelo responsável do C2C e outras 2 pessoas
da organização. A sua decisão será inapelável.

