
 

 

 

Dräpardygnet 2018, regler 

Tävlingsregler 

• Ingen hjälp utifrån annat än hejande. 

• Laget måste hela tiden hålla ihop, max 100 m mellan första och sista lagmedlem.     

• Hjälm skall vara på huvudet och knäppt under alla cykeletapper. 

• Flytväst skall vara på och knäppt under all färd på vatten. 

• Vanliga trafikregler gäller och skall följas. 

• Obligatorisk utrustning skall med laget hela tiden, undantag etapp A, sträcka 1, 2, 3 
samt etapp C sträcka 2. 

• Mobil med tävlingsledningens nummer inknappat, förseglad i vattentätt fodral skall 
med hela tävlingen. Används endast i nödfall. 

• All utrustning som tas med på en sträcka ska föras med längs hela vägen, ingen 
utrustning får lämnas längs vägen. 

• Alltid tävlingströjan ytterst, gäller ej vid paddling. 

• Alla kontroller ska tas i rätt ordning, undantag del av etapp C, sträcka 1. 

• Alla lagmedlemmar skall stämpla på alla kontroller. 

• Tävlingsledningen äger rätten att ta deltagare och lag av banan av medicinska skäl 
eller om dessa grovt åsidosätter reglerna. Tävlingsledningen äger rätten att dela ut 
tidstillägg vid missad kontroll samt vid andra regelbrott. 

• Skyldighet att hjälpa andra deltagare som befinner sig i nödsituation. 

• Utrustningsbagen ska stängas efter varje byte av disciplin. 
 
Kortare bana 

• Om laget går ut på etapp A, sträcka 3 efter 02.00. 

• Etapp C, sträcka 2 avbryts 11.30. 
 
Cykel på löpsträckorna 
En cykel per lag är tillåten på samtliga löpsträckor, en person åt gången får cykla. Inget 

avsteg från att alla personer i laget måste stämpla alla kontroller och att laget måste hålla 

ihop samt att all utrustning som tas med på sträckan måste tas med till målet för sträckan. 

 
Regler för jaktstart 
Första lag startar 12.00, därefter startar lagen efter hur många tilläggsminuter de har. Lag 

som ligger mer än 30 minuter efter första lag startar i masstart 12.30. 

 
Följande får skickas till nattlägret 
Varje lag får en bag som rymmer 90 liter, bagen ska gå att stänga. Middag och frukost 
serveras i nattlägret.  
 

 

 

 



 

 

 

Rangordning av lagen 

• Alla är vinnare! 

• Fullt lag vinner alltid över decimerat lag. 

• Lång bana vinner alltid över kort bana. Missad kontroll bestraffas med tidstillägg. 

• Första kompletta lag som genomfört hela banan vinner Dräpardygnet 2018. 

• Tävlingsledningen äger rätten att justera resultatet även efter målgång. 

 

 


