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16.09.2013: допълнителна информация за XCo Adventure Cup 2013:
1. Напомняме на всички отбори: Регистрация и проверка на екипировката на състезателите –
XCoSports, гр. София, бул. Черни Връх 90, 19.09.2013 – 12:00 до 19:00 часа. РЕГИСТРАЦИЯ СЛЕД
19 ЧАСА НЯМА ДА БЪДЕ ВЪЗМОЖНА. ВСИЧКИ СЪСТЕЗАТЕЛИ ТРЯБВА ДА ПРЕДВИДЯТ ДОСТАТЪЧНО
ВРЕМЕ ЗА ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКАТА.
2. Техническа конференция за състезатели (задължително присъствие), съдийски екипи и
ур
, SIVEN,, гр.
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47,, сграда
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„Витоша”, вход откъм магазин Lidl), Зала „Витоша” – 20:00 до 21.30 часа.
3. При регистрация всеки отбор ще получи 2бр. кашони, в които трябва да бъдат поставени
велосипедите (за избягване на повреди).
повреди) Необходимо е състезателите да разглобят велосипедите
си (предна гума и седалка) и да ги поставят в кашоните. Съответно да ги разопаковат при старта
на велосипедния етап.
4 Обръщаме внимание на състезателите да спазват стриктно изискванията за екипировка,
4.
екипировка
включително осветление за велосипедите и светлоотразителна жилетка.
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5. Допълнителна важна информация за дисциплините:
•

Плуване – поради промяна в трасето се удължава дистанцията на 1400 метра. Ще бъде
наложително плуването с багажа или част от багажа на състезателите.

•

Скалнo катерене – изкачване по въже със самохвати (жумари), височина 30 метра, време за
преминаване 6 минути. Наказание за просрочване времето – 2 часа. Състезателите от всеки
отбор навлизат едновременно в етапа.

•

Стрелба с лък – стрелбата се извършва с тренировъчен лък от разстояние 12-15 метра по
мишена. Състезателите от всеки отбор навлизат едновременно в етапа. Всеки състезател
има право на 4 опита.
опита Най-доброто постижение на всеки от двамата състезатели – от 0 до 10
точки, се събира и се изважда от състезателното време на отбора като минути. Например,
състезател 1 – 10 точки, състезател 2 – 5 точки, от времето се изваждат 15 минути. Време за
завършване на стрелбата – 10 минути.

Включената в този бюлетин информация става част от задължителния правилник на
проявата.

XCo Adventure Cup 2013 –
БЮЛЕТИН 2

За контакти:
+359896787439
http://www.adventure-cup.xcosports.com
adventure-cup@xcosports.com

