
 
 

  

 

 

Päivä, paikka ja kuvaus: 23.02.2014, Haanja http://goo.gl/maps/Snt0n 

 

Nike Winter Xdream on seikkailu-rogaining kisa, 

missä kolmen hengen joukkueet voivat vapaasti 

valita käyttävätkö he juoksua, hiihtoa, pyöräilyä tai 

muita kulkuvälineitä maastossa liikkumiseksi. 

Tavoite käydä läpi kaikki rastit ja suorittaa 

lisätehtävä. Jos joukkue ei ehtinyt 6-tunnin aikana 

käydä kaikilla rasteilla, rastien määrä ratkaisee 

joukkueen tuloksen.  

27.04.2014, Tartu (sprint) http://goo.gl/maps/FwE7J 

01.06.2014, Aidu http://goo.gl/maps/AYX6V 

26.07.2014, Jõelähtme (night) http://goo.gl/maps/eAI7t 

07.09.2014, Haapsalu http://goo.gl/maps/Zy6dS 

 

Ace Xdream seikkailuurheilu sarjaan kuuluvat neljä 

kisaa, missä kolmen hengen joukkueet kulkevat 

rasteilla merkityn reitin juosten, pyöräilen, kanootilla 

ja suorittavat lisätehtävät.  

11.10.2014, Nelijärve http://goo.gl/maps/4zZNC 

 

Vaude Bike Xdream on maastopyörä-rogaining 

kisa, missä kolmen hengen joukkueiden 

tavoitteena on ottaa niin monta rastia kun ehtivät 

4-tunnin aikarajan sisällä. Joukkue voi vapaasti 

valita rastien järjestyksen ja eniten rasteja käynyt 

joukkue voittaa. Jos rastien määrä on sama, 

joukkueen käyttämä aika ratkaisee tuloksen.  

 

Joukkueen koko: 3 henkeä 3 henkeä 3 henkeä 

Sarjat:  miehet, naiset, sekasarja 

palkinnot 3-lle parhaalle joukkueelle 

miehet, naiset, sekasarja 

palkinnot 3-lle parhaalle joukkueelle 

miehet, naiset, sekasarja 

palkinnot 3-lle parhaalle joukkueelle 

Kisamuoto: rastien järjestys vapaa (rogaining) rastit järjestys määrätty; välillä myös vapaa rastien järjestys vapaa (rogaining) 

Rata: - A-rata B-rata C-rata - 

Lajit: juoksu tai hiihto tai pyöräily juoksu, pyöräily, 

kanootti, 

(rullaluistelu) 

juoksu, pyöräily, 

kanootti 

juoksu, 

pyöräily, 

(kanootti) 

pyöräily 

Lisätehtävät: 1 2-4 2 1 - 

Voittajan aika: 4h 5-5,25h 3-3,25h 1,5-1,75h 4h 

Aikaraja: 6h 9h 7h 5h 4h 

Palkintopöytä: 2000 EUR 20000 EUR 6000 EUR arvonta 2500 EUR 

Osallistumismaksut(hklö): 

  -11 päivää ennen 

  -4 päivää ennen 

  -1 päivää ennen 

 

19 EUR 

26 EUR 

30 EUR 

 

38 EUR 

44 EUR 

50 EUR 

 

38 EUR 

44 EUR 

50 EUR 

 

22 EUR 

28 EUR  

30 EUR 

 

19 EUR 

26 EUR 

30 EUR 

SI-kortin vuokra:  2 EUR 2 EUR 2 EUR 

Ohjeet englanniksi:  www.xdream.ee/files/wx_english_instructions.pdf www.xdream.ee/files/ax_english_instructions.pdf www.xdream.ee/files/bx_english_instructions.pdf 
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Kilpailun johtaja:  Sten-Eric Uibo, +372 50 12 812, sten-eric@xdream.ee, www.xdream.ee 
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