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Informační zpravodaj ČAR – č. 1/2013
1)

Závody a akce 2013
•
•
•

2)

kompletní termíny pro všechny závody pořádané, resp. sledované a doporučované ČAR jsou
v příloze na konci zpravodaje, jinak též na: http://www.rogaining.cz/cs/events/
termíny dalších závodů v rogainingu v Evropě na: http://rogain.ee/en/events/
termíny dalších závodů v rogainingu ve světě na:
http://www.rogaining.com/rogaines/catlistevents/2012/09/02

Mistrovské závody ČAR v roce 2013
•
•

M ČR v rogainingu pro rok 2013 – 29.-30.06.2013 – TJ Lokomotiva Beroun, oddíl OB –
oblast CHKO Křivoklátsko, více informací na stránkách závodu: http://www.rogaining2013.cz/
M ČR v horském OB pro rok 2013 – 02.-03.11.2013 – Radim Hošek – Martínkov, Lipno
nad Vltavou

Mistrovské závody ČAR v roce 2014

3)
•
•

4)

Je vypsáno Výběrové řízení na pořadatele M ČR v rogainingu pro rok 2014 – podrobné
informace na: http://www.rogaining.cz/upload/Vyber_Rogaining_2014.pdf
Je vypsáno Výběrové řízení na pořadatele M ČR v horském OB pro rok 2014 – podrobné
informace na: http://www.rogaining.cz/upload/Vyber_HROB_2014.pdf

Nejbližší akce
•
•
•
•
•

10.02.2013
16.-17.02.2013
23.-24.02.2013
10.03.2013
16.-17.03.2013

•

19.04.2013

5)

Bedřichovská pětihodinovka http://www.b5h.cz/index.php
Zimní Krakonošův trek
http://kraktrek.maweb.eu/
Ski Adventure – 5 hodin
http://www.ski-adventure.cz/2013
Skrýše 2013
http://skryse.blogspot.com/
Brutus Extreme Orienteering 2013
http://klobouk.fsv.cvut.cz/~hora/web/brutus13/
Noční můry
http://mury.apolo.cz/

Mistrovství Evropy v rogainingu – La Llacuna, Španělsko – 26.-27.01.2013
•
•
•

6)

Webové stránky závodu: http://thewildboar.org/
Závod je za námi, gratulujeme naším 3 týmům, kteří se závodu zúčastnily.
Výsledky: http://thewildboar.org/resultatsrogaining24h_abs.pdf

11. Mistrovství světa v rogainingu – Alol, Pustoška, Rusko – 26.-27.07.2013
•
•
•
•
•
•
•

Nejvýznamnější světová akce roku. Očekávaná účast 1200 závodníků z celého světa.
Webové stránky závodu: http://wrc2013.com/
Bulletin no. 1 (v angličtině): http://wrc2013.com/event-info/bulletin1
Kritéria IRF pro proces přihlašování: http://wrc2013.com/reg/entry-criteria
Přihlášky/registrace jsou v on-line formě na webu, v současné době probíhá 2. fáze –
podrobnosti viz kritéria. Zatím je přihlášeno 439 závodníků z 18 zemí světa.
Na závod je stále možné se přihlašovat !!! Levnější startovné je do 31.3.2013.
Podle současných kritérií IRF patří tento závod k nominačním závodům pro 12. WRC 2014,
které proběhne v USA ve státě Jižní Dakota.

7)

IRF – International Rogaining Federation
•
•
•

•

8)

12. WRC 2014 – 16.-17.08. 2014 USA – Black Hills v Jižní Dakotě. Informace na webu:
http://peakassurance.net/
Připravuje se výběr pořadatele pro 13. WRC (Mistrovství světa v rogainingu) v roce 2015.
ERC 2014 – je vypsáno výběrové řízení na pořadatele, přihlášky do 1. února 2013,
podrobnosti na straně 3. Pokud by někdo uvažoval a měl zájem si zkusit uspořádat tento
světový závod, dejte vědět Prezidiu ČAR, pomůžeme operativně zpracovat nabídku.
IRF má již 8 stálých členských zemí. Jako 8. člen bylo přijato Rusko. Více na stránkách IRF
na: http://www.rogaining.com/contact-us/contacts/national-representatives

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 na mailu nebo
telefonu.
Probíhá zpracování a ladění rozpočtu ČAR na rok 2013.

Vyšlo 29.01.2013

Bids to organize the 11th European Rogaining Championships in 2014
The IRF is now calling for bids from European rogaining groups to organize the 11th European Rogaining
Championships in 2014 (in brief, 11ERC2014). Please forward this call for bids to rogaining event organizers
in your respective country.

General conditions
1) The event shall be organized in compliance with the IRF Rules of Rogaining.
2) The event may be held in combination with a major national rogaining event.
3) Suggested dates for ERC2014 shall allow for a sufficient time interval with dates of the WRC2014, which
are held 16-17 August 2014 in South Dakota, USA.
4) ERC2014 may serve as one of the qualifying events for the following WRCs.
5) The event fee shall include an IRF levy (the rate per participant is expected to be 5 EUR or more, subject to
confirmation by the IRF).

Bids
The bid shall specify at least the following information:
1) suggested dates of the ERC2014;
2) location;
3) description of the terrain;
4) the organizing group, including its track record of running major navigation events and a list of rogaines
the group has previously organized.
The bid should be sent to the IRF Technical Manager Lauri Leppik (l.leppik@online.ee) by 1 February 2013.
The bids will be forwarded to the European members and observers of the IRF for their consideration and
reflection. In case several bids are received, a vote will be arranged.
In selecting the host of the 11ERC2014 the IRF will follow guidelines similar to those as agreed in respect of
awarding the WRC, placing focus on the two key aspects:
- Quality of the terrain to provide enjoyable, challenging and fair competition worthy of European
championships
- Previous experience of the organizing team demonstrating the ability to ensure a high quality event.

Termínovka závodů ČAR a dalších akcí v Evropě v roce 2013
Poř.
Datum
1 26.-27.1.2013
2 10.2.2013
3 16.-17.2.2013
4 23.-24.2.2013
5 10.3.2013
6 16.-17.3.2013
7 19.4.2013
8 1.5.2013
9 18.-19.5.2013
10 22.-23.6.2013
11 29.-30.6.2013
12 13.-14.7.2013
13 26.-27.7.2013
14 02.-03.8.2013
15 10.-11.8.2013
16 srpen 13
17 24.-25.8.2013
18 říjen 13
19 11.-12.10.2013
20 02.-03.11.2013
21 09.-10.11.2013

Druh
rogaining
skirogaining
sporttrekking
skirogaining
rogaining
rogaining
sporttrekking
rogaining
sporttrekking
rogaining
rogaining
rogaining
rogaining
rogaining
sporttrekking
sporttrekking
rogaining
sporttrekking
rogaining
HROB
HROB

Název
10th European Rogaining Championships
Bedřichovská pětihodinovka
Zimní Krakonošův trek
Ski Adventure (5 hodin) + prolog
Skrýše 2013
Brutus Extreme Orienteering 2013
Noční můry
Brdy Open score
O'bivwak Raid Marathon
Mistrovství Ukrajiny v rogainingu
Mistrovství ČR v rogainingu
Mistrovství Německa v rogainingu
Mistrovství světa v rogainingu
ICEBUG 24 - mountain marathon
R'adys mountain marathon
BAMM - Bjorkliden arctic mountain marathon
Latvian Rogaining Championships
Podzimní Krakonošův trek
5 Beskydských vrcholů
Mistrovství ČR v horském OB
GEZnO - horský OB

Místo
La Llacuna, Catalonia, Spain
Bedřichov, Jizerské hory
Krkonoše, Vrchlabí
Vlachovice, Žďárské vrchy
Plzeň a okolí
Kokořínský důl
Sklárna u Žihle, Rabštejn nad Střelou
Brdy
Villard de Lans, Vercors - Francie
Chernivtsi oblast - Ukrajina
Broumy, Křivoklátsko
Geyer region - Sasko
Pustoshka, Pskov region
Hemavan - Švédsko
Tschiertschen - Švýcarsko
Fran fjord, Fjall - Švédsko
Baldone - Lotyšsko
Krkonoše
Beskydy
Martínkov, Lipno
Polsko

Pořadatel
Španělsko
Markéta a Mirek Kalinovi
DDM Vrchlabí
OSN + TBM
Aleš Hejna
Gemma Vizovice
Pavel Fišer
Zdeněk Laciga
Francie
Efim Shtempler
Lokomotiva Beroun
Sasko, Německo
Rusko
Švédsko
Švýcarsko
Švédsko
Lotyšsko
DDM Vrchlabí
Radim, Lubomír Hošek
TST Krakow

Kontakt (web, mail)
http://thewildboar.org/
http://www.b5h.cz/index.php
http://kraktrek.maweb.eu/
http://www.ski-adventure.cz/2013
http://skryse.blogspot.com/
http://klobouk.fsv.cvut.cz/~hora/web/brutus13/
http://mury.apolo.cz/
http://www.mtboprague.cz/open-score/
http://www.obivwak.net
http://midiz.org/
http://www.rogaining2013.cz/
http://www.rogaine.de/
http://www.wrc2013.com
http://www.icebug24.com
http://www.radys-marathon.ch
http://www.bamm.nu/en/index.php
http://rogaining.lv/
http://kraktrek.maweb.eu/
http://www.5bv.cz
http://www.compass.krakow.pl/gezno/

