“100Colls”: PER VIURE LA TEVA PRÒPIA AVENTURA
29-30 d’abril, 1 de maig de 2022

Acceptes el repte?
Dels creadors de la Crom Ride Girona, la 100Colls proposa una aventura apassionant per l’últim cap de setmana d’abril.
El repte: recórrer durant tres dies el màxim nombre dels 100 ports i colls de muntanya proposats pel territori català.
Cadascun d’ells donarà una puntuació ponderada, establerta després d’un meticulós estudi pels organitzadors, utilitzant
paràmetres segons el seu desnivell, longitud, situació, dificultat...
La 100Colls no és una ruta competitiva contra el cronòmetre, sinó una experiència individual o en grup d’estratègia i
planificació motard on cada participant pot escollir quins i quants en recorrerà. També escollirà el seu punt de sortida,
l’hora i la ruta.
Tindrà 48 hores per endavant, des de les 13 hores del 29 d’abril, fins a
les 13 hores de l’1 de maig, per guanyar el seu repte d’estratègia i
planificació, amb final en el centre geogràfic de Catalunya, el Món
Sant Benet, ben a prop de Manresa.
Es pot inscriure i participar en solitari, en parella o amb el propi grup
d’amics, usant qualsevol mena de navegador, app, mapa, o l’infal·lible
sentit de l’orientació motard. Cada participant decidirà on aturar-se, on
menjar, on dormir, i l’esperit que li vol donar a la seva experiència:
només tindrà dues franges horàries obligatòries de 8 hores cada una
per a aturar la seva marxa.
Cada participant serà monitorat mitjançant un sistema de tracking perquè l’organització, i també ell mateix, puguin anar
establint, en temps real, els punts aconseguits en cada port.
L’objectiu és el repte de connectar els ports de manera
successiva per obtenir la màxima puntuació i gaudir de les
millors carreteres descobrint nous paisatges. A la 100Colls, el
repte no és el destí, és el camí.
Tothom és guanyador! La 100Colls establirà diferents categories
finals, segons el màxim de punts acreditats en els ports
travessats, el millor grup inscrit...
Tanmateix, no hi haurà un únic guanyador: tots els participants
que hagin acreditat un mínim de punts guanyaran el repte de ser
Màster 100Colls en la categoria d’Or, Plata o Bronze, segons els
punts assolits, títols que es veuran especialment recompensats en un dinar-festa per al lliurament de premis.
El cap de setmana del 29-30 d’abril i l’1 de maig un repte diferent d’una clàssica ruta organitzada: la 100Colls, on escollir,
l’aire, el gaudi i l’aventura.
Atents, la 100Colls obrirà inscripcions, molt limitades, pròximament a www.100colls.cat
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