
	  

	  

	  

	  
Vejledning	  i	  anvendelse	  af	  

”Dansk	  Adventure	  Race	  Union’s	  standardregler	  for	  afvikling	  af	  Adventure	  Race	  i	  Danmark”	  
Standardreglerne	  skal	  bruges	  på	  alle	  adventure	  race	  under	  DARU	  cuppen	  og	  for	  at	  gøre	  det	  nemmere	  for	  både	  
løbsleder	  og	  deltager	  skal	  tilpasninger	  i	  forbindelse	  med	  det	  enkelte	  løb	  være	  tydeligt	  markeret.	  	  
	  
Følgende	  regler	  for	  rettelser	  skal	  anvendes.	  Farver	  er	  ikke	  nødvendige,	  men	  tydeliggør	  rettelserne.	  
	  
Slettede	  ord	  eller	  afsnit	  markeres	  med	  gennemstregning	  (eksempel)	  samt	  evt.	  tekstfaven	  rød	  (eksempel)	  
	  
Tilføjede	  ord	  eller	  afsnit	  markeres	  med	  understregning	  (eksempel)samt	  evt.	  farven	  grøn	  (eksempel)	  
	  
Hvis	  der	  er	  tale	  om	  store	  eller	  mange	  tilpasninger	  skal	  hele	  afsnittet	  det	  handler	  om	  markeres	  som	  slettet	  og	  et	  helt	  
nyt	  tilføjes,	  så	  teksten	  bliver	  læselig	  for	  deltagerene.	  Nye	  afsnit	  skal	  tilføjes	  i	  umiddelbart	  forlængelse	  af	  det	  
slettede.	  
	  
Eksempel:	  
2.3	  Klassement	  
Det	  gøres	  klart	  senest	  under	  sidste	  briefing	  før	  løbet,	  hvordan	  løbet	  afgøres.	  Resultatet	  kan	  afgøres	  på	  en	  af	  
følgende	  måder.	  	  
A. Længste	  ubrudte	  streg	  af	  CP,	  dernæst	  hurtigste	  tid.	  
B. Flest	  CP,	  dernæst	  hurtigste	  tid.	  
C. Flest	  TA,	  dernæst	  flest	  CPO,	  dernæst	  flest	  CP,	  dernæst	  hurtigste	  tid.	  
D. Flest	  CPO,	  dernæst	  flest	  CPV,	  dernæst	  hurtigste	  tid.	  
E. Anden	  klar	  rækkefølge.	  

TA:	  Transition	  Area	  
CP:	  Check	  Point	  
CPO:	  Check	  Point	  Obligatorisk	  
CPV:	  Check	  Point	  Valgfri	  
	  
Alle	  startende	  på	  holdet	  skal	  gennemføre	  og	  alle	  på	  holdet	  skal	  udføre	  alle	  aktiviteter	  i	  TA’er	  ,	  for	  at	  holdet	  kan	  
registreres	  som	  gennemført.	  
	  
Et	  hold	  kan	  gennemfører	  et	  løb	  uden	  for	  konkurrencen,	  så	  længe	  der	  er	  mindst	  2	  3	  af	  de	  startende	  holddeltagere	  
tilbage.	  	  
	  
Løbsledelsen	  skal	  hurtigst	  muligt	  orienteres,	  hvis	  et	  hold	  mister	  en	  holddeltager	  eller	  udgår.	  F.eks.	  enten	  ved	  næste	  
bemandede	  post	  eller	  ved	  telefonisk	  kontakt.	  
	  
Hvis	  en	  holddeltager	  ikke	  kan	  fortsætte	  skal	  forseglingen	  på	  telefonen	  brydes	  og	  der	  skal	  hurtigst	  muligt	  sendes	  en	  
SMS	  til	  Løbsledelsen.	  
	  
Det	  er	  holdets	  ansvar,	  at	  evt.	  klippekort	  er	  intakte	  og	  kan	  kontrolleres,	  samt	  at	  de	  er	  forsynet	  med	  holdets	  navn	  og	  
nummer.	  
	  


