
Sopocki Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego i 
Navigatoria Adventure Racing Team przedstawiają ekstremalne, multidyscyplinarne 
zawody sportowe rozgrywane na terenie Województwa Pomorskiego:

NAVIGATORIA ADVENTURE RACE 2012

18 – 20.05. 2012

Organizatorzy imprezy:
- PTTK Oddział im. dr Aleksandra Majkowskiego w Sopocie
- Navigatoria Adventure Racing Team

Charakter imprezy: Turystyczno – sportowy
RAJDY PRZYGODOWE (Adventure Racing) to dynamicznie rozwijająca się, 

drużynowa dyscyplina sportu, jak sama nazwa wskazuje jej istotę stanowi przygoda. 
Uczestnicy rajdu muszą cechować się wszechstronnością - umiejętnościami w zakresie 
sportów takich jak kolarstwo górskie, biegi przełajowe, jazda na rolkach, zadania linowe, 
kajakarstwo, a także posiadać umiejętność poruszania się z mapą i kompasem. 

Nasz rajd będzie składał się z 3 tras dostosowanych do rożnego poziomu kwalifikacji:

Trasa „Masters” - przeznaczona dla osób o wysokim poziomie umiejętności 
wymienionych powyżej, wymagająca dużej wytrzymałości zarówno psychicznej jak i 
fizycznej. Trasa ta będzie liczyła około 200 km i będzie podzielona na etapy rowerowe, 
biegowe, kajakarskie i rolkowy. Oprócz tego na zawodników będą czekać tak zwane 
zadania specjalne czyli most linowe, zjazdy na linie itp. Start w zespołach 2-osobowych.

Trasa „Speed” - przeznaczona dla osób, które chcą poznać na czym polega idea Rajdów 
Przygodowych lub mają ochotę na szybkie ściganie. Dystans 70 km sprawia, że jest ona 
stworzona dla szerszego grona - zachęcamy nawet osoby niedoświadczone do startu! 
Atrakcje równie ciekawe jak na trasie długiej! Start w zespołach 2-osobowych.

"Family Adventure” - stanowi pierwszy etap obu powyższych tras, ale jednocześnie 
osobną rywalizację, w której wziąć udział może praktycznie każdy!
Dystans 5 km uczestniczy pokonują biegiem lub marszem, po drodze poszukując punktów 
kontrolnych i wykonując zadania specjalne!

Zapisy: Od 1 marca za pomocą formularza na stronie www.navigatoriaAR.pl

Wstępny harmonogram:

18.05.2012 - piątek
- Rozpoczęcie pracy sekretariatu rajdu – rejestracja na trasę „Masters” i „Speed”.
- Zakwaterowanie uczestników w bazie.
- Start trasy „Masters”. (godziny wieczorne)

19.05.2012 - sobota
- Zapisy na „Family Adventure” – mini trasa otwarta dla wszystkich chętnych.
- Start trasy „Speed”. (przed południem)
- Imprezy towarzyszące (pokazy itp.) na placu przy sopockim molo.
- Dekoracja zwycięzców, podsumowanie zawodów.

http://www.navigatoriaAR.pl/

