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Češi zvítězili na ruském ME v rogainingu 
O víkendu 12. a 13. července 2008 proběhlo v Ruském Mičurinskoe v Leningradské oblasti Mistrovství 
Evropy v rogainingu na 24 hodin. Titul mistrů Evropy si z náročného terénu odvezl český tým ve složení 
Miroslav Seidl a Petr Bořánek. V ženách si prvenství s přehledem vybojoval ruský tým ve složení Anna 
Burlinová a Irina Safronová, který obsadil i druhé místo v celkovém pořadí. V mixech (smíšené týmy) 
pak na vítězství dosáhl tým z Lotyšska ve složení Zarins Peteris a Alida Abola. 

Rogaining je extrémní vytrvalostní sport založený na navigaci v terénu a týmové spolupráci. Úkolem 
týmu je v určeném časovém limitu nalézt za pomoci mapy (zpravidla 1:50 000) a busoly co nejvíce 
kontrolních stanovišť a tím získat co nejvíce bodů. Časový limit bývá 6, 12 nebo 24 hodin a týmy tvoří 2 
až 5 členů v kategoriích M (jen muži), D (jen ženy) a X (alespoň 1 žena a 1 muž). 

Evropský mistrovský závod odstartoval v sobotu 12. 7. v pravé poledne místního času, kdy se celé pole 
závodních týmů z 8 evropských států rozprchlo do okolních lesů sbírat body za navštívená kontrolní 
stanoviště. Už o 2 hodiny dříve však týmy obdržely závodní mapy, na kterých si mohly začít plánovat 
svou trasu a vymýšlet možné strategie do závodu. Již v této fázi se dalo vysledovat, že za časový limit 24 
hodin nebude možné sesbírat (obejít) všechna kontrolní stanoviště, neboť jich v terénu na ploše o rozloze 
zhruba 240 km2 bylo rozmístěno celkem 69. Bylo tedy nutné se v průběhu závodu vážně rozhodnout, 
které kontroly jednotlivé týmy vynechají, aby se v daném časovém limitu vrátily zpět do cíle. Překročení 
časového limitu se totiž trestá odečtením bodů.  

Specifičnost a náročnost tohoto závodu, kromě jeho trvání, zvyšoval i samotný terén, tvořený převážně 
velmi podmáčeným bažinatým severským lesem s velmi sníženou prostupností a komplikovanou 
orientací v plochých, nevýrazných a neprůhledných pasážích. Množství jezer a říček sytě napájejících 
okolní bažiny, bylo nutné v určitých pasážích doslova přeplavat. Neustálé překonávání padlých stromů v 
podmáčených a nedotčených lesních porostech velice rychle ubíralo síly a zpomalovalo rychlost postupu 
mezi jednotlivými kontrolními stanovišti. Rozhodující okamžiky u těchto závodů, s ohledem na ztíženou 
orientaci, bývají převážně v nočních fázích, ale v tomto případě to moc neplatilo, neboť noc byla velice 
mírná a i přes zataženou oblohu naprostá tma ani nenastala a navíc příšeří trvalo jen pouhé 4 hodiny. I 
přes relativně lehčí noční fázi, bylo absolvování závodu velice náročné a týmy se po téměř 24 hodinách 
strávených v bažině a neustálém mokru vracely do cíle značně vyčerpané. Vždyť si představte sami 
urazit v bažinách v lese vzdálenost přes 100 km a ty nejlepší týmy dokonce kolem 120 km. 

 

Výsledky ME v rogainingu: 
Muži 
1. Miroslav Seidl, Petr Bořánek – Česká republika  388 bodů 
2. Valters Kaminskis, Guntis Pikurs – Lotyšsko  366 bodů 
3. Oleg Kalinin, Sergey Yashchenko – Rusko  357 bodů 
Ženy 
1. Anna Burlinova, Irina Safronova – Rusko  385 bodů 
2. Olga Tvorogova, Ljudmila Plys – Rusko  300 bodů 
3. Inguna Cakure, Gerda Sirma – Lotyšsko  261 bodů 
Mixy 
1. Peteris Zarins, Abola Alida – Lotyšsko   337 bodů 
2. Joonas Ahola, Nina Heiskanen – Finsko   322 bodů 
3. Juha Lehtonen, Riitta Siltanen – Finsko   314 bodů 
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