Gmina Klucze

Vajra zaprasza na rajdy przygodowe!
Stowarzyszenie Vajra przygotowała w tym roku dwie imprezy. 15 czerwca odbędzie się kolejna edycja Rajdu Czterech
Żywiołów, a 21 lipca będzie można włączyć się Mistrzostwa Europy w Rajdach Przygodowych (AREC – Adventrue
Racing Europen Champion), gdzie jednym z punktów startowych będzie nasza Róża Wiatrów na Pustyni Błędowskiej.

Rajd Czterech Żywiołów odbędzie się po raz piętnasty. Organizatorzy przygotowali cztery trasy o różnej skali
trudności:
- trasa piesza ok. 15-20 km pokonywana pieszo, polega na odnalezieniu punktów w terenie za pomocą mapy i
kompasu i wykonaniu zaplanowanych zadań. Trasa jest przewidziana tak, że będzie można wystartować całymi
rodzinami, w każdym momencie będzie można przerwać i wrócić na metę. Limit na pokonania całej trasy wynosi 6
godzin,
- trasa rowerowa ok. 50 km – tak jak poprzednia, polega na odnalezieniu punków w terenie za pomocą dostarczonej
mapy i kompasu; dla uatrakcyjnienia tej trasy organizator przewidział kilka zadań specjalnych,
- trasa TP50 – to trasa piesza dla tych, którzy lubią się zmęczyć oraz dla zawodników zbierających cenne punkty do
Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację,
- trasa Micro Rajdu – ok. 60 km, pokonywana rowerem i pieszo, wymaga też wykazania się sprawnością fizyczną oraz
logiką podczas zadań specjalnych.
Druga z imprez, to jak mówią przedstawiciele Vajry, prawdziwa perełka, stwarzająca wyjątkową okazję do włączenia
się w wielką imprezę - Mistrzostwa Europy w Rajdach Przygodowych (AREC – Adventrue Racing Europen Champion).
Będzie można wystartować na trasie długiej – 500 km (zespół 4 osobowy) lub krótkiej – 250 km (zespół 2 osobowy).
Trasy należy pokonywać rowerem, kajakiem, pieszo i na rolkach. Przewidziano też zadania wspinaczkowe linowych i
eksploracji jaskiń. I to wszystko w formule non-stop, z pomocą nawigacji.
Specjalnie dla dzieci, młodzieży i ogólnie mieszkańców umożliwiliśmy bezpłatny start w jednym z etapów imprezy.
Wystarczy przyjść do naszej bazy zawodów na Róży Wiatrów, pobrać mapę i po prostu spróbować, jak to jest i wcielić
się w zawodnika Adventrue Race na zawodach rangi europejskiej! Bardzo serdecznie zapraszamy – zachęca Sebastian
Kołodziej ze Stowarzyszenia Vajra.
Szczegółowe informacje na temat imprez: można przeczytać na
http://adventure-trophy.pl/
http://rajd.vajra.org.pl/
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