
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laiks, vieta(s) un 

apraksts: 

15.01.2017, PIRITA 

 

ADIDAS Winter Xdream ir piedzīvojumu rogainings, 

kur komandas trīs cilvēku sastāvā veic distanci brīvi 

izvēloties pārvietošanās līdzekļus (kājas, slēpes vai 

velo). Dalībnieku mērķis ir apmeklēt visus 

kontrolpunktus. Ja komandām 4 stundu laikā 

neizdodas apmeklēt visus kontrolpunkts, tad uzvar tā 

komanda, kas apmeklējusi visvairāk kontrolpunktu.  

30.04.2017, UNIKÜLA  

04.06.2017, TALLINN/LAAGRI (sprint) 

29.07.2017, WEST-ESTONIA 

03.09.2017, VILJANDI 

Ace Xdream ir četru piedzīvojumu sacensību seriāls, 

kur komandas trīs cilvēku sastāvā veic distanci 

apmeklējot kontrolpunktus pārvietojoties gan ar 

kājām, gan riteņiem, gan kanoe laivām, kā arī veicot 

speciālos uzdevumus. 

01.10.2017, KABERNEEME 

Vaude Bike Xdream ir velo roganings, kur 

komandas trīs cilvēku sastāvā 4 stundu laikā 

mēģina apmeklēt pēc iespējas vairāk 

kontrolpunktu. Komandas var brīvi izvēlēties 

kontrolpunktu apmeklēšanas secību. Uzvar 

komanda, kas apmeklējusi visvairāk kontrolpunktu. 

Vienāda kontrolpunktu skaita gadījumā uzvar 

komanda ar labāko finiša laiku. 

Komandas: 3 dalībnieki 3 dalībnieki 3 dalībnieki 

Grupas:  vīriešu, sieviešu, jauktās 

apbalvo 3 labākās komandas 

vīriešu, sieviešu, jauktās 

apbalvo 3 labākās komandas 

vīriešu, sieviešu, jauktās 

apbalvo 3 labākās komandas 

Sacensību formāts: Izvēles distance (rogainings) Pavēles distance; daļa distances - izvēle Izvēles distance (rogainings) 

Distances: - A-distance B-distance C-distance - 

Disciplīnas: Kājas vai slēpes vai velo kājas, velo, kanoe,  

(skrituļslidošana) 

kājas, velo, 

kanoe, 

kājas, velo, 

(kanoe) 

velo 

Speciālie uzdevumi: 1 2-4 2 1 - 

Prognozētas 

uzvarētāju laiks: 

3h 5-5,25h 3-3,25h 1,5-1,75h 4h 

Kontrollaiks: 4h 9h 7h 5h 4h 

Balvu fonds: 2000 EUR 20000 EUR 6000 EUR Loterija 2500 EUR 

Dalības maksa 

personai:     

  līdz -11 dienām 

  līdz -4 dienām 

  līdz -1 dienām 

 

 

21 EUR 

31 EUR 

41 EUR 

 

 

38 EUR 

48 EUR 

58 EUR 

 

 

38 EUR 

48 EUR 

58 EUR 

 

 

22 EUR 

32 EUR  

42 EUR 

 

 

21 EUR 

31 EUR 

41 EUR 

SI-čipa īre:  2 EUR 4 EUR 4 EUR 

Nolikums angļu 

valodā:  

www.xdream.ee/files/wx_english_instructions.pdf www.xdream.ee/files/ax_english_instructions.pdf www.xdream.ee/files/bx_english_instructions.pdf 

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

https://goo.gl/maps/Z7bZGKtKs5E2
https://goo.gl/maps/7CRNsQkqzr42
https://goo.gl/maps/74CTbP3TTx72
https://goo.gl/maps/v1mDiNniDes
https://goo.gl/maps/SjU5dWY2zFv
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/

