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08.09.2015: допълнителна информация за XCo Adventure Cup 2015:
1. Бивак – с.Кранево, комплекс AquaLifе, http://bul.aqualife-sport.com.
2. Програма:
● Петък 18.09.2015:
16:00 – отваряне на бивака
● Събота 19.09.2015:
10:00 – 15:00 – Регистрация, проверка на багажа на състезателите. ВАЖНО регистриране на отбори след изтичане на времето за проверка, няма да бъде допускано!
Спазвайте предвиденото време!
16:00 – 17:00 – Техническа конференция за състезатели (задължително присъствие),
съдийски екипи и журналисти
20:00 – Старт на XCo Adventure Cup 2015, Състезателен ден 1
● Неделя 20.09.2015 – Състезателен ден 2
● Понеделник 21.09.2015 – Състезателен ден 3
● Вторник 22.09.2015:
Състезателен ден 4
12:00 – 14:00 Финал & Награждаване
Отпътуване на отборите
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3. Надпреварата ще има един бивак, през който отборите ще преминат няколко пъти. 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. Включване на части от състезателната
екипировка на участниците в бивачните комплекти е стриктно забранена. В зоната на
бивака има електричество, вода и интернет връзка. Бивака ще бъде отворен от 18 до
22 Септември.
4. Придружаващите екипи на отборите, фенове и публика могат да използват за
настаняване комплекс Aqualife при преференциални условия. Може да направите
резервация на е-мейл: aqualife.bg@gmail.com, както и на телефон: 0885 630 199 Марина Белорезова.
5. 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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6. Дисциплини:
●

Трекинг/бягане, маршрут А – 80-100км, маршрут Б – 40-60км.

●

Колоездене – по асфалт (~30%), черни пътища/пресечени терени (~70%), маршрут А – 120-150км, маршрут Б –
50-80км. Всички състезатели и техните велосипеди трябва да отговарят на изискванията на законите за
движение по републканската пътна мрежа.

●

Спускане на рапел/изкачване по въже/тролей - състезателите трябва да имат познания по изкачване със
самохвати (жумари) в камбана. Цялата катерачна екипировка трябва да отговаря на CE и UIAA стандартите.

●

Плуване ~ 0-4км в зависимост от условията.

●

Гребане с каяк – 0-30км в зависимост от условията.

●

Стрелба с лък.

●

Ориентиране/навигация – като специален етап и като част от придвижване по трасето. Състезателите трябва
да са запознати със стандартите за карти по Ориентиране в мащаб 1:10000. За консултации: БФО
http://orienteering.bg и клубовете по Ориентиране в страната.

7. 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.
8. Стриктно се забранява употребата на GPS устройства, включително часовници с GPS
сензор.
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9. Отборите нямат право да използват забранени субстанции (според списъка на WADA).
Ако се установи, че състезател използва такива субстанции, то участието на отбора
се прекратява и отбора се изважда от 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.
10. Отборите трябва да предоставят по е-мейл на организатора за всеки състезател:
трите имена, ЕГН, паспортна снимки до 15.09.2015 с цел завършване на
застраховките и улесняване на регистрацията. При самата регистрация в бивака е
необходимо само проверка на багажа и подписване на декларация от всеки участник.
Включената в този бюлетин информация става част от задължителния правилник на
проявата.
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За контакти:
+359896787439
http://www.adventure-cup.xcosports.com
adventure-cup@xcosports.com

