
 
 

  

 

 

Laikas, vieta ir detalės: 23.02.2014, Haanja http://goo.gl/maps/Snt0n 

 

Nike Winter Xdream - tai rogaining tipo multisporto 

varžybos, kuriose komandos turi įveikti trasą savo 

pačių pasirinktu būdų, ar bėgdami, ar slysdami, ar 

važiuodami dviračiais. Tikslas - surasti visus 

kontrolinius punktus ir įveikti specialias užduotis.  

Nepavykus įveikti pilnos trasos per 6 val., 

nugalėtojai nustatomi pagal surinktą punktų kiekį. 

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 - tai keturių etapų multisporto 

varžybos, kuriose 3-ių žmonių komandos turi 

surasti kontrolinius punktus, įveikdami trasą 

pėsčiomis, dviračiais, baidarėmis bei atlikti 

specialias užduotis. 

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

 

Vaude Bike Xdream tai rogaining tipo varžybos, 

kuriose trijų asmenų komandos turi įveikti trasą 

dviračiais. Tikslas - surasti kiek galima daugiau 

kontrolinių punktų laisvai pasirinktu eiliškumu per 4 

valandas. Geriausioms komandoms surinkus vienodą 

kiekį punktų, nugalėtoju tampa grečiausiai juos 

surinkusi komanda.  

Komandos sudėtis: 3 asmenys 3 asmenys 3 asmenys 

Grupės:  vyrai, moterys, mišri 

3 geriausios komandos apdovanojamos 

men, women, mixed 

3 geriausios komandos apdovanojamos 

vyrai, moterys, mišri 

3 geriausios komandos apdovanojamos 

Varžybų formatas: pasirinktinas eiliškumas (rogaining) orientavimasis nurodyta trasa + dalis rogaining pasirinktinas eiliškumas (rogaining) 

Trasos: - A-trasa B-trasa C-trasa - 

Disciplines: bėgte arba slidėmis arba dviračiais (dviračiais) bėgte, mtb, 

baidarės,(riedučiai) 

bėgte,mtb,

baidarės 

bėgte, mtb, 

baidarės 

mtb 

Specialios užduotys: 1 2-4 2 1 - 

Nugalėtojo laikas: 4h 5-5,25h 3-3,25h 1,5-1,75h 4h 

Maksimalus laikas: 6h 9h 7h 5h 4h 

Prizinis fondas: 2000 EUR 20000 EUR 6000 EUR lottery 2500 EUR 

Dalyvio mokestis žmogui 

  iki 11 dienų prieš renginį 

  iki 4 dienų prieš renginį 

  iki 1 dienų prieš renginį 

 

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-kortelės nuoma:  2 EUR 2 EUR 2 EUR 

English instructions:  www.xdream.ee/files/wx_english_instructions.pdf www.xdream.ee/files/ax_english_instructions.pdf www.xdream.ee/files/bx_english_instructions.pdf 

Varžybų direktorius:  Sten-Eric Uibo, +372 50 12 812, sten-eric@xdream.ee, www.xdream.ee 
 

http://goo.gl/maps/Snt0n
http://goo.gl/maps/FwE7J
http://goo.gl/maps/AYX6V
http://goo.gl/maps/eAI7t
http://goo.gl/maps/Zy6dS
http://goo.gl/maps/4zZNC
http://www.xdream.ee/files/wx_english_instructions.pdf
http://www.xdream.ee/files/ax_english_instructions.pdf
http://www.xdream.ee/files/bx_english_instructions.pdf
mailto:sten-eric@xdream.ee
http://www.xdream.ee/

