NOTA DE PREMSA EUTICHESBOOK DIES 2 I 3 D´OCTUBRE 2020

El cap de semana del 2 i 3 d´Octubre s´ha celebrat, després de 6 mesos d´espera , la 3ª edició
de la ruta motociclista EutichesBook .
520 inscrits, un d´èxit de participació en aquesta ruta motociclista no competitiva que, després
del cambi de data forçós i cambi d´ubicació a última hora, degut a l´impossibilitat de fer-ho en
un recinte tancat, com el que en principi estava previst a L´Hospitalet de L´Infant,
l´organització ho ha donat tot per fer realitat el que durant molts messos semblava imposible.
La nova ubicació, a les instal.lacions de Autointegrale concessionari Fiat de Tortosa, en una
campa de 5.00m2, va permetre organitzar amb seguretat i distanciament l´esdeveniment
motociclista.
A les 6.30h del matí del dissabte es donava la sortida dels primers participants, i així cada 30¨
fins les 8.25h que van sortir els darrers .
La ruta, comptava amb 2 recorreguts de carretera, un de 713km i l´atre de 529km , cal
destacar que la totalitat dels quilòmetres eren 100% 977, per la provincia de Tarragona. I un
3er recorregut, en aquest cas d´OffRoad, de 365km per pistes forestals, camins asfalts, Els
Ports de Tortosa-Beceit com a paratge més valorat per tots els participants, a les provincies de
Tarragona i Terol.
Sense cap incidència ramarcable, l´inmensa majoria dels participants van aconseguir acabar la
ruta i recollir el seu diploma una vegada arribats novament a Tortosa, que acredita que els
punts de control que l´organització te repartits per la ruta, han estat superats.
El Club Esportiu Eutiches de Tarragona, vol agraïr a tots els participants , voluntaris i empreses
vinculades en l´organització la predisposició , sacrifici, ànims i comprensió de tots ells, cosa que
va generar el bon ambient que es va viure a Tortosa durant els dies de l´esdeveniment.
Fins l´any que ve !!!
Comité d´organització de la EutichesBook

