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16.09.2011: във връзка със спецификите по провеждане на XCo Adventure Cup 2012 и
въпроси от отборите записани в надпреварата се правят следните допълнения към
правилника на състезанието в частта за Екипировка:
Скално катерене: на скали на горна осигуровка.
осигуровка Отборите катерят по два паралелни
маршрута, по един за всеки състезател от отбор. Отборите навлизат заедно в
специалния етап. Осигуровката се извършва само от съдийския екип. Не е
задължителна, но е позволена употребата на еспадрили и магнезий. Отборите, които
решат да използват еспадрили и магнезий (както и всяка друга допълнителна и
незабранена екипировка) е необходимо да ги пренесат през цялото трасе на
състезанието. Трудностите при скално катерене са от VI категория по UIAA. Цялата
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За организиране на Бивак 1 и 2 част от надпреварата, отборите трябва да използват
палатка, бивачни постелки и спални чували. Допълнително е позволено включването
на храна и бивачни съоръжения, като примус и съдове. Тази екипировка ще бъде
пренесена от организатора, като е необходимо да
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бъде пакетирана в една раница или сак, с тегло до 12кг. Включване на части от
състезателната екипировка на участниците в бивачните комплекти е стриктно
забранена. Моля да се има предвид, че на биваците няма да има достъп до
електричество. Всички отбори имащи придружаващи екипи, след обявяването на
маршрута ще научат местоположението на биваците,
биваците като ще могат да нощуват там
там.
За целта ще имат нужда от бивачна екипировка.
Колоездачните етапи ще включват асфалтови,
асфалтови черни пътища и пресечен терен.
терен
Всички състезатели и техните велосипеди трябва да отговарят на изискванията на
законите за движение по републканската пътна мрежа. Не е позволена замяната на
велосипеди и велосипедна екипировка между отбори.
Закупуването на храна от магазини в населени места в рамките на трасето не е
забранено. Организаторите немогат да гарантират, че такива места ще бъдат реално
налични.
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За контакти:
+359896787439
http://www.adventure-cup.xcosports.com
adventure-cup@xcosports.com

