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1. Termin: weekend 11-14.06.2020 . Zawody trwają 2 dni z wyznaczonych czterech, data 

rozpoczęcia zostanie podana 9.06.2020 

2. Miejsce: Beskid Wyspowy. Dokładna lokalizacja zostanie podana najpóźniej do 9.06.2020 

3. Cel imprezy: integracja środowiska paralotniowego poprzez zdrową rywalizację sportową 

4. Warunki uczestnictwa: 

Każdy z uczestników musi posiadać ważne uprawnienia do latania na paralotni (Świadectwo 

Kwalifikacji lub równoważne) oraz ubezpieczenie OC obejmujące loty na paralotniach. 

5. Sprzęt:  

W skład obowiązkowego zestawu zawodnika wchodzi: 

- paralotnia certyfikowana wg normy EN 

- spadochron zapasowy 

- uprząż z protektorem  

- kask 

- telefon z systemem Android oraz zainstalowaną aplikacją XC Track w wersji Beta 

Cały ww. sprzęt musi być niesiony przez zawodnika na odcinkach pieszych oraz razem z zawodnikiem 

w powietrzu podczas trwania całego wyścigu. Do przenoszenia powyższego zestawu niedopuszczalna 

jest pomoc z zewnątrz. Zabronione są wszelkiego rodzaju wózki, kółka przy plecakach, użycie roweru, 

hulajnogi itp. itd. Wyścig odbywa się wyłącznie na własnych nogach lub za pomocą paralotni. 

Zaleca się również posiadanie takich rzeczy jak: 

- dodatkowy GPS do zapisu śladu 

- wariometr 

- powerbank 

- SPOT/In Reach 

- latarka 

- wodoodporny plecak/pokrowiec, ubrania przeciwdeszczowe 

- płachta biwakowa/folia NRC 

- podstawowa apteczka, plastry na odciski 

- wygodne buty, czapka chroniąca od słonca, ubranie na zmianę 

- napoje izotoniczne, batoniki energetyczne 



6. Opłata wpisowa: 150zł 

Wpisowe obejmuje: przygotowanie i obsługa zawodów, chustę typu Buff, napój oraz posiłek na 

zakończenie, puchary dla zwycięzców 

7. Zasady rywalizacji 

Zawodnik musi wykonać minimum jeden lot na paralotni. W przypadku nie wykonania żadnego lotu 

zawodnikowi odejmuje się 20% z uzyskanego dystansu 

Opis konkurencji: 

- czas wyścigu to 33 godziny bez przerwy 

- punkt startu i mety znajduje się w tym samym miejscu 

- wynikiem zawodnika jest dystans do wyznaczonego przez siebie punktu zwrotnego oraz droga 

powrotna w określonym przez organizatora czasie 

- w przypadku powrotu na metę, zawodnik otrzymuje 30% bonus do swojego wyniku 

- w przypadku nieosiągnięcia mety w zakładanym czasie zawodnikowi liczy się dystans do najdalej 

wysuniętego punktu oraz odcinek powrotny zrzutowany na prostą przecinającą metę i najdalej 

wysunięty punkt. 

Nocleg: wyścig odbywa się 33h non stop, jeśli jednak zawodnik zdecyduje się na nocleg, może 

skorzystać z hotelu, kwater prywatnych. Jego ślad tracka musi zaczynać się następnego dnia z tego 

samego miejsca gdzie zakończył rywalizację dzień wcześniej. 

8. Wsparcie na ziemi i w powietrzu 

Dopuszcza się suport na ziemi, jednak nie jest on obowiązkowy. Celowe wsparcie w powietrzu (np. 

pokazywanie kominów przed zawodnikiem przez jego team) jest zabronione. 

9. Forma dokumentacji: 

Ślad z urządzenia GPS obejmujący całą trasę – zarówno część pieszą jak i powietrzną. Wymagany jest 

telefon z zainstalowaną aplikacją XC Track Beta z aktywowanym livetrackingiem (wymagane do tego 

jest konto na www.xcontest.org ). Dodatkowo zaleca się posiadanie drugiego GPS zapisującego ślad. 

10. Naruszenia stref 

Zabrania się wlatywania w aktywne strefy powietrze. Podczas odprawy zostanie podane po 

zgłoszeniu, w które ew. strefy mamy zgodę na wlot. Za każdy metr naruszenia strefy w pionie lub w 

poziomie kara wynosi 500m odjęte z wyniku końcowego. Pod uwagę będzie brana wysokość GPS 

http://www.xcontest.org/

