Datum, Tävlingsplats och
beskrivning:

Tävlings format:
Banor:
Tävlingsdiscipliner:

15.01.2017, PIRITA
ADIDAS Winter Xdream är en multisport rogain var
tremannalag kan själv bestämma om de kommer att
löpa, åka skidor, cykla eller tar sig fram på något
annat sätt, men får använda endast egen kropp som
hjälpmedel. Teamet skall ta alla kontroller. Banan
skall genomföras inom 4 timmar. Om teamet räcker
inte till alla controller då räcknas alla tagna
kontroller till resultatet.
3 medlemar
herr, dam, mix
3 bästa på prisballan
fri-ordning (rogaining)
Foot eller skidor eller mtb

Speciella uppgifter:
Vinnar tid:
Spärr tid:
Priser:

1
3t
4t
2000 EUR

30.04.2017, UNIKÜLA
04.06.2017, TALLINN/LAAGRI (sprint)
29.07.2017, WEST-ESTONIA
03.09.2017, VILJANDI
Ace Xdream består av fyra multisports deltävlingar
var det är tremanslag samlar på kontroller och tar
sig fram i terräng genom att avända sig av
orientering, mountainbike, paddling och löpning
samt klara av speciella uppgifter på vägen.
3 medlemar
herr, dam, mix
3 bästa på prisballan
Kontroller i bestämt ordning; dels fri ordning
A-bana
B-bana
c-bana
foot, mtb,
foot, mtb,
foot, mtb,
paddling
paddling
(paddling)
2-4
2
1
5-5,25t
3-3,25t
1,5-1,75t
9t
7t
5t
20000 EUR
6000 EUR
lotto

21 EUR
31 EUR
41 EUR

38 EUR
48 EUR
58 EUR

Tävlande i laget:
Klasser:

01.10.2017, KABERNEEME

21 EUR
31 EUR
41 EUR

Vaude Bike Xdream är ett mountain-bike rogaine, var
tremanna-lag skall block så många kontroller som
möjligt inom 4 timmar. Teamet kan fritt bestämma
vilka och i vilken ordning kontroller skall tas. Vinnarteamet är det som tar mest kontroller. Om det är flera
lag med samma antal tagna kontroller, då är det tiden
som avgör vinnaren.
3 medlemar
härrar, damer, blandat
3 bästa på prisballan
fri-ordning (rogaining)
mtb
4t
4t
2500 EUR

Anmälningsavgift per person:
upp till -11 dagar-4 dagar -1dagar

38 EUR
48 EUR
58 EUR

22 EUR
32 EUR
42 EUR

uu

Hyra av SI-brickor:
Instruktioner på engelska:

Tävlings direktör:

2 EUR
4 EUR
www.xdream.ee/files/wx_english_instructions.pdf
www.xdream.ee/files/ax_english_instructions.pdf
Sten-Eric Uibo, +372 50 12 812, sten-eric@xdream.ee, www.xdream.ee

4 EUR
www.xdream.ee/files/bx_english_instructions.pdf

