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19.09.2015: допълнителна информация за XCo Adventure Cup 2015:

1.  Състезанието се провежда в два състезателни етапа. 
● Всеки етап започва с масов старт от Бивака (комплекс AquaLife) и завършва с 

финал в Бивака на състезанието (комплекс AquaLife). 
● Старт Етап 1: 19.09.2015 20:00ч. - пеша. Времеви лимит – до старта на Етап 2.
● Старт Етап 2: 21.09.2015 09:30ч. (прогнозен) – с велосипеди. Времеви лимит –

22.09.2015 12:00ч.
● За всеки етап се предоставя състезателна карта. Състезателите имат достъп до 

картата и описанието на точките един час преди старта.
● След финала на етап 1 времето на състезателите се спира и те остават в Бивака

(нощуване извън Бивака забранено).

2. Плуване – дистанцията на 2800-3000 метра, в етап 1. Извършва се с багаж и 
спасителна жилетка. Минимална дистанция от брега 20 метра. DARKZONE – 18:00 до 
07:00 часа (със спиране на времето).
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3. Алпийски траверс/тройлей, в етап 2 – дължина 60м., време за преминаване 5 минути, 
без багаж. Наказание за просрочване времето – 3 часа. Състезателите навлизат 
едновременно. DARKZONE 19:00 до 07:00 часа (със спиране на времето).

4. Стрелба с лък, в етап 1 – стрелбата се извършва с тренировъчен лък от разстояние 15 
метра по мишена. Състезателите от всеки отбор навлизат едновременно в етапа. 
Всеки състезател има право на 4 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.

5. Ориентиране, в етап 1 – извършва се по допълнителна карта (предоставя се от 
съдията на място). Състезателите трябва да маркират 6 контролни точки на принципа 
“скорелауф”. Наказание за пропусната точка – 20мин. За 6 пропуснати точки –
допълнително наказание 1 час (общо 3 часа).
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6.Изважда се следната задължителна екипировка от 
списъка:
● За етап 1: 5.17.17 седалка, 5.17.18 примки и 
карабинери

● За етап 2: неопрен, водонепромокаем сак
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Включената в този бюлетин информация става част от 
задължителния правилник на проявата.

За контакти:
+359896787439

http://www.adventure-cup.xcosports.com
adventure-cup@xcosports.com


