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20.08.2013: допълнителна информация за XCo Adventure Cup 2013:
1. Записване/техничeска конференция/старт – гр. София.
2. Район на състезанието – ще бъде обявен на техническата конференция.
3 Минимална дължина на трасето – 210 километра,
3.
километра 5000+ метра положителна
денивелация (изкачване).
4. Дисциплини:
●

Трекинг/бягане ~50км.

●

Колоездене – по асфалт, планински пътеки, горски пътища, пресечени терени ~160км. Всички състезатели и
техните велосипеди трябва да отговарят на изискванията на законите за движение по републканската пътна
мрежа.

●

Скално катерене/Спускане на рапел/Изкачване по въже - не е задължителна, но е позволена употребата на
еспадрили и магнезии.
магнезий Отборите,
Отборите които решат да използват еспадрили и магнезии
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. Състезателите трябва да имат познания по
изкачване със самохвати (жумари) в камбана. Цялата катерачна екипировка трябва да отговаря на CE и UIAA
стандартите.

●

Плуване ~ 1км.

●

Стрелба с лък.

●

Ориентиране/навигация – като част от придвижване по трасето.

●

Проникване в пещера – отпада поради съображениея за сигурност.
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5 . Надпреварата ще има един бивак, през който отборите ще преминат няколко пъти
със задължителна почивка. За организирането му 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,
организатора като е необходимо да бъде пакетирана в една раница или
сак, с тегло до 15кг. Включване на части от състезателната екипировка на
участниците в бивачните комплекти е стриктно забранена. В зоната на бивака има
електричество,
р
, вода
д и интернет
р
връзка.
р
. Бивака е д
достъпен по асфалтов
ф
път..
6. Придружаващите екипи на отборите, фенове и публика могат да използват бивака
със собствена бивачна екипировка. Също така е възможно и настаняване на
придружаващи екипи в близост в хотел. Отборите, които искат да използват тази
възможност трябва да се свържат с екипа на състезанието до 31 Август. Местата са
ограничени.
7. 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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8. Придвижването по трасето е възможно да включва значителни участъци в тъмната
част на денонощието или цялата тъмна част. Отборите трябва да предвидят
адекватно осветление и батерии за безопасно пребиваване и движение.
9.

Стриктно се забранява употребата на GPS устройства, включително часовници с GPS
сензор.

10. Отборите нямат право да използват забранени субстанции (според списъка на МОК).
Ако се установи, че състезател използва такива субстанции, то участието на отбора
се прекратява и отбора се изважда от класирането.
класирането Състезателят няма да бъде
допускан в следващи издания на състезанието за период от 2 години. Отбор, който
откаже проверка за забранени субстанции подлежи на горните наказания.

Включената в този бюлетин информация става част от задължителния правилник на
проявата.
проявата
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За контакти:
+359896787439
http://www.adventure-cup.xcosports.com
adventure-cup@xcosports.com

