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Informační zpravodaj ČAR – č. 3/2011 
 
1) Závody a akce 2011 

• termíny závodů pořádaných, či sledovaných, ČAR je na: http://www.rogaining.cz/zavody/ 
• termíny dalších závodů v rogainingu v Evropě na: http://www.rogain.ee/en/events/ 
• termíny dalších závodů v rogainingu ve světě na: http://www.rogaining.com/events.html 

 

2) Mistrovské závody ČAR v roce 2012 
• Pro nízký počet zájemců se posunuje termín na podání přihlášek do 24.06.2011 
• Je vypsáno Výběrové řízení na pořadatele M ČR v rogainingu pro rok 2012 – podrobné 

informace na: http://www.rogaining.cz/upload/Vyber_Rogaining_2012.pdf 
• Je vypsáno Výběrové řízení na pořadatele M ČR v horském OB pro rok 2012 – podrobné 

informace na: http://www.rogaining.cz/upload/Vyber_HROB_2012.pdf 

 
3) Nejbližší akce 

• 25.-26.06.2011 Mistrovství ČR v rogainingu http://rogaining2011.cz/cz/index 
• 09.07.2011 4. Sachsen rogaine 2011 http://www.rogaine.de/ 
• 23.-24.07.2011 ERC 2011 – Lotyšsko http://erc2011.rogaining.lv/ 

 

4) Mistrovství Evropy v rogainingu – Rauna, Lotyšsko – 23.-24.07.2011 
• Webové stránky závodu: http://erc2011.rogaining.lv/ 
• Od 01.02.2011 jsou spuštěny přihlášky, v současné době je přihlášeno 695 účastníků v 321 

týmech, za ČAR jsou přihlášeny 3 týmy. 
• Je stále možné se ještě přihlásit, termín přihlášek je dnes 15.06.2011 do 23 hodin SELČ. 

 

5) IRF – International Rogaining Federation 
• V březnu 2010 byla schválena nová směrnice IRF pro přijímání členů do IRF. Od této chvíle 

se do IRF mohou přihlásit pouze organizace, které zastupují rogaining v jednotlivých státech 
(tzv. národní asociace). V současné době jsou v souladu s výše uvedenou směrnicí přijaty do 
IRF: 
1. Czech Rogaining Association (ČAR – Česká republika) 
2. New Zealand Rogaining Association (NZRA – Nový Zéland) 
3. Estonian Orienteering Federation (Estonsko) 
4. Australian Rogaining Association (ARA – Austrálie) 
5. United States Orienteering Federation (OUSA – USA) 

• Proti naší vůli bylo rozhodnuto o pořádání WRC (Mistrovství světa v rogainingu) každý rok. 
• Pro rok 2013 bylo pořadatelství WRC přiděleno Rusku. 
• Probíhá výběrové řízení na pořadatele WRC 2014, jsou podány 2 žádosti z USA. V roce 

2014, již podle dřívějších dohod, by WRC mělo proběhnout na Americkém kontinentu. 
• ERC 2012 – je podána jedna žádost o pořadatelství – tentokrát z Litvy (5.-6.5.2012) 

 

6) Prezídium ČAR 
• Hledáme nové lidi ochotné pracovat pro ČAR – pro řízení a vedení závodů ČAR v rámci ČR 

a pro informačního zpravodaje – pro více info kontaktujte Prezidenta ČAR. 

 
Vyšlo 15.06.2011 

 


