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10. mistrovství světa v rogainingu 
Česká republika 

30. srpna – 2. září 2012 
BULLETIN č. 1 
Úvodní pokyny 

 

Formát a pravidla 
Mistrovství světa v rogainingu se pořádají jako závod v rogainingu na 24 hodin podle 
mezinárodních pravidel IRF pro rogaining zveřejněných na webové stránce ČAR: 
http://www.rogaining.cz/upload/2010_IRF_rogaining_rules.pdf 

Pořadatelé 
International Rogaining Federation (IRF) a Česká asociace rogainingu (ČAR) 

http://www.rogaining.com   http://www.rogaining.cz 

Centrum závodů 
Česká republika, Přebuz (Karlovarský kraj, přibližně 25 km severozápadně od Karlových 
Varů) 

Účastníci a týmy 
Počet přihlášek je omezen na 1 000 účastníků. Týmy jsou pouze dvoučlenné nebo 
tříčlenné. 

Soutěžní kategorie 

• MO — muži bez omezení věku 

• WO — ženy bez omezení věku 

• XO — nejméně jeden muž a jedna žena, bez omezení věku 

• MJ — muži, všichni mladší 20 let 

• WJ — ženy, všechny mladší 20 let 

• XJ — nejméně jeden muž a jedna žena, všichni mladší 20 let 

• MV — muži, všichni 40 let a starší 

• WV — ženy, všechny 40 let a starší 

• XV — nejméně jeden muž a jedna žena, všichni 40 let a starší 

• MSV — muži, všichni 55 let a starší 

• WSV — ženy, všechny 55 let a starší 

• XSV — nejméně jeden muž a jedna žena, všichni 55 let a starší 

Označování kontrol 
Bude použit elektronický systém ražení SportIdent. Během závodu musí mít každý 
účastník svůj čip SI. Týmy mohou použít vlastní čipy SI (pokud mají čipy s vysokou 
kapacitou - verze 6) nebo si je mohou vypůjčit od pořadatelů. Požadavek na zapůjčení 
uveďte, prosím, v přihlášce on-line. 
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Časový pořad 
Čtvrtek 30. srpna 2012 
12:00 Otevření campingu v centru závodů 
16:00 – 22:00 Prezentace v centru závodů 
 
Pátek 31. srpna 2012 
8:00 – 9:30 Prezentace v centru závodů, připevňování čipů na nesnímatelné náramky 
9:30 Výdej map 
12:00 Start 
15:00 Otevření stanu pro stravování 
19:24 Východ měsíce 
19:56 Západ slunce 
20:30 Konec soumraku 
 
Sobota 1. září 2012 
5:50 Začátek svítání 
6:24 Východ slunce 
7:27 Západ měsíce 
12:00 Konec závodu 
14:00 Uzavření stanu pro stravování 
14:00 Vyhlášení vítězů 
19:00 Promítání postupů vítězů 
20:00 Závěrečný večírek 
 
Neděle 2. září 2012 
10:00 Uzavření campingu v centru závodů 

Ubytování 
• řada dostupných hotelů a pensionů s kontaktními údaji bude zveřejněna na webové 

stránce WRC2012 
• stanový tábor v centru závodů od čtvrtka 30. srpna do neděle 2. září 2012 
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Příjezd 
Letecky: z letiště Praha Ruzyně na autobusové nádraží Praha Florenc, potom autobusem 
přes Sokolov (přestup), Rotavu (přestup) do Přebuzi (podrobnosti spojení budou 
zveřejněny na webové stránce WRC2012). 
Autem: z Prahy po rychlostní silnici R6 (E48) do Karlových Varů; z Karlových Varů po 
silnici č. 220 přes Nejdek a Vysokou Pec do Přebuzi.  

Trasa z letiště Praha Ruzyně: 

 

Z Prahy nebo z Karlových Varů je možno na požádání (prostřednictvím přihlášky on-line) 
zařídit zvláštní autobusy. 

Terén 
Kopcovitý terén Krušných hor podél česko-německého pomezí, nadmořská výška mezi 
550 a 1018 m. Smíšené lesy s různou průchodností, četné vodní objekty: řeky, potoky, 
jezírka a močály. Některé bažiny jsou neprůchodné. Mnoho lesních cest a pěšin. 

Mapa 
Speciální mapa pro rogaining, měřítko 1:40 000, ekvidistance 10 m, stav jaro 2012 

Volně žijící živočichové a planě rostoucí rostliny 
Závodníci se mohou setkat s jeleny, srnci a liškami. Jiná divoká zvířata jsou vidět zřídka, 
nicméně patří mezi ně kanec, jezevec... 
Jediným jedovatým hadem v závodním prostoru je zmije a lze se s ní setkat zřídka. Její 
kousnutí neohrožuje život, přesto však vyžaduje okamžité lékařské ošetření a 
podání protijedu. 
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Podnebí a typické počasí 
Středoevropské podnebí. V tuto roční dobu lze očekávat teplé slunečné počasí, teploty 
přes den 20-25°С, v noci 5-15°С. Pravděpodobnost deště je střední. 

Kritéria přihlášek na Mistrovství světa v rogainingu 2012 
(plné znění je na http://www.rogaining.cz/wrc2012/files/entry_criteria.pdf): 

• počet přihlášek bude omezen na 1 000 osob 

• velikost týmu je omezena na 2 nebo 3 členy 

• přihlášky budou přijímány prostřednictvím onlinového přihláškového formuláře 

• 1. fáze registrace: 1. – 14. prosince 2011 

• 2. fáze registrace: 15. prosince 2011 – 31. ledna 2012 

• 3. fáze registrace: 1. února – 15. srpna 2012 

• Závodníci, kteří se zaregistrují, budou e-mailem vyzváni, aby svou přihlášku 
potvrdili. Po tomto vyzvání budou mít tři týdny na uhrazení poplatku. 

Registrace 
Registrace na závod začíná dnem 1. prosince 2011 – on-line přihláškový formulář na 
webové stránce WRC2012. 

Startovné (za jednoho závodníka) 

• 65, - € za osobu (při registraci do 31. března 2012) 

• 75, - € za osobu (při registraci od 1. dubna 2012) 
Startovné zahrnuje náklady na přípravu a uspořádání závodu, mapy, třídenní 
stanování a parkování, stravování během závodu, pronájem zařízení a prostor, 
ceny, odvod pro IRF (9, - € za závodníka) a místní poplatky 

• Půjčovné čipu SI 3, - € za kus. 

Odhlášky a změny 

• Při odhlášení týmu do 31. května 2012 bude vráceno 75 % startovného 

• Při odhlášení týmu od 1. do 30. června 2012 bude vráceno 50 % 

• Při odhlášení týmu od 1. do 31. července 2012 bude vráceno 25 %  

• Při odhlášení týmu po 31. červenci 2012 se nevrací nic 

Pořadatelé nabídnou uvolněná místa po odhlášených prvnímu týmu ze seznamu čekatelů. 

Složení týmu lze změnit (včetně doplnění, pokud tím není překročen maximální počet) 
bezplatně. Kritéria přihlášek však nadále platí a pořadatelé budou kontrolovat, zda má tým 
nadále status přednostní kvalifikace. 

Doprovod a diváci 
Doprovod a diváci (od šesti let věku) pobývající v centru závodů zaplatí poplatek 25, - €, 
který zahrnuje: třídenní stanování a parkování, stravování v centru závodů během závodu, 
závodní mapu (vydanou po skončení závodu). 
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Možnosti tréninku a související závody 
sobota 23. – neděle 24. června 2012 – Mistrovství ČR v rogainingu 

Embargovaný prostor 

 
 
Prostor závodu vymezený obcemi Morgenröthe – Eibenstock – Sosa – Erlabrunn – 
Johann-Georgenstadt – Potůčky – Horní Blatná – Pernink – Nejdek – Jindřichovice – 
Rotava – Kraslice, s výjimkou veřejných komunikací, je od vydání tohoto bulletinu do 
konání závodu embargován. Každý závodník přistižený v tomto prostoru bude ze závodu 
diskvalifikován. 
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Hlavní pořadatelé 

Ředitel závodu: 
Miroslav Seidl 
e-mail: miroslav.seidl@rogaining.cz 
mobil: 739-327-204 

Hlavní tajemník závodu: 
Jan Tojnar 
e-mail: jan.tojnar@rogaining.cz 
mobil: 739-548-142 

Informace o závodu 
webová stránka WRC2012: http://www.rogaining.cz/wrc2012 
 
Bulletin č. 2 bude zveřejněn v únoru 2012 
Bulletin č. 3 bude zveřejněn v červnu 2012 


