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10. Mistrovství sv ěta v rogainingu 
Česká republika 

30. srpna – 2. září 2012 
BULLETIN č. 2 

Základní pokyny 
 

Formát 
Mistrovství světa v rogainingu se budou konat jako závod v rogainingu na 24 hodin podle 
Pravidel rogainingu IRF zveřejněných na webové stránce ČAR: 
http://www.rogaining.cz/upload/2010_IRF_rogaining_r ules.pdf 

Pravidla 
Závod se bude řídit pravidly rogainingu Mezinárodní federace rogainingu (International 
Rogaining Federation), s výjimkou pravidel B1, B15 , B16, B17, B20, B29(b)  a C16. 
Uvedená pravidla budou nahrazena těmito ustanoveními: 
B11: Tým tvoří dva nebo tři členové. 
B151: Všichni členové týmu budou mít čip SI u sebe po celou dobu od začátku do konce 
závodu. Čip jim připevní pořadatelé nesnímatelným náramkem. 
B161(b):  Aby mohl tým získat body za kontrolu, musí všichni členové týmu označit 
průchod svým čipem SI v jednotce SI dané kontroly v rozmezí 60 sekund. 
B171: V případě ztráty čipu SI nebo přetržení náramku tým uvědomí funkcionáře závodu a 
vrátí se do kanceláře závodu. Nesplnění této povinnosti má za následek diskvalifikaci. 
Pořadatelé poskytnou náhradní čip SI nebo náramek a tým bude moci pokračovat 
v závodě. Budou mu započítány body pouze za kontroly, jimiž projde po výměně. 
B201: Při každém vstupu do vyznačené oblasti centra závodů během závodu označí 
všichni členové týmu vstup v SI jednotce s nápisem „check-in“. Při odchodu z oblasti 
centra závodů označí všichni členové týmu odchod v SI jednotce s nápisem „check-out“. 
B291(b):  Jednotka SI na každé kontrole vydá světelné a zvukové znamení potvrzující, že 
průchod byl zaznamenán. V případě poruchy jednotky SI (nevydá světelný nebo zvukový 
signál) použijí všichni členové týmu mechanické ražení na kontrole a označí průchod do 
jednoho z políček R na okraji mapy. 
V případě, že na kontrole nefunguje nebo chybí jednotka SI i mechanické ražení, získají 
týmy za danou kontrolu body, pokud přinesou do cíle jeden z papírků s vytištěným kódem 
kontroly, které najdou na stanovišti. 
C161: Bodový zisk týmu se určí na základě záznamů načtených z čipů SI všech členů 
týmu. Mechanické ražení se bere v úvahu pouze tehdy, pokud je prokázáno nebo shodně 
dosvědčeno, že jednotka SI na dané kontrole měla poruchu. Papírky s kódy kontroly se 
berou v úvahu pouze tehdy, pokud je prokázáno nebo shodně dosvědčeno, že 
nefungovala nebo chyběla jednotka SI i mechanické ražení. 
 
Případné další výjimky z Pravidel rogainingu IRF budou uvedeny v Bulletinu č. 3. 
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Pořadatelé 
International Rogaining Federation (IRF) a Česká asociace rogainingu (ČAR) 

http://www.rogaining.org    http://www.rogaining.cz  

Centrum závod ů 
Česká republika, Přebuz (Karlovarský kraj, přibližně 25 km severozápadně od Karlových 
Varů). Centrum závodů bude na louce poblíž obce Přebuz.    

Účastníci a týmy  
Počet přihlášek je omezen na 1 000 účastníků. Týmy jsou pouze dvoučlenné nebo 
tříčlenné. Člen týmu (závodník) se považuje za reprezentanta země, jejímž je občanem 
nebo v níž má trvalý pobyt. 

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 nebo starší 
• WV — ženy, všechny 40 let nebo starší 
• XV — nejméně jeden muž a jedna žena, všichni 40 let nebo starší 
• MSV — muži, všichni 55 let nebo starší 
• WSV — ženy, všechny 55 let nebo starší 
• XSV — nejméně jeden muž a jedna žena, všichni 55 let nebo starší 

Označování kontrol 
Bude použit elektronický systém označování kontrol SportIdent (SI). Během závodu musí 
mít každý závodník svůj čip SI. Závodníci 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, ve formuláři přihlášky on-line. Zapůjčení čipů je za příplatek (viz 
Startovné). 
První den závodů ráno před 9:30 připevní pořadatelé závodníkům čipy SI na zápěstí 
pomocí nesnímatelných náramků. 
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Časový po řad 
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, zapečetění čipů SportIdent 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 WRC 2012. 
• Stanový tábor v centru závodů od čtvrtka 30. srpna do neděle 2. září 2012. 
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Informace o doprav ě 
Autem:  Z Prahy po karlovarské rychlostní silnici (R6 neboli E48); z Karlových Varů po 
silnici č. 220 přes Nejdek a Vysokou Pec do Přebuzi. 

Trasa z letišt ě Praha-Ruzyn ě: 

 
 

Linkové spoje z Prahy do Karlových Var ů 

K cestě do centra závodů můžete použít řadu spojů z autobusového nádraží Praha-
Florenc nebo přímo z Letiště Praha-Ruzyně (od terminálu 1). Autobusy jedou z Prahy-
Florence přes zastávku Praha – Dejvická (konečná stanice trasy „A“ metra) a Letiště 
Praha-Ruzyně (terminál 1) na autobusový terminál Karlovy Vary. 

 
Jízdní řád spoj ů spole čnosti Student Agency: 
Praha - Karlovy Vary 

Praha Florenc  6:30 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 

Praha Dejvická 6:40 7:40 8:40 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40 

Letiště Praha Ruzyně (terminál 1) 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 

Karlovy Vary  autobusový terminál 8:45 9:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45 22:45 

 
Další informace o dopravě a předprodeji jízdenek  najdete na webové stránce společnosti 
Student Agency: http://jizdenky.studentagency.cz/ . On-line rezervace se obvykle 
spouští cca 2 měsíce před dnem odjezdu spoje. 
K cestě z Karlových Varů do Přebuzi (centrum závodů) můžete použít taxi nebo zvláštní 
autobusy zajišťované pořadateli (viz dále). 
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Zvláštní autobusy do centra závod ů v Přebuzi ve čtvrtek 30. srpna 
Pořadatelé zajistí zvláštní autobusy z autobusového terminálu Karlovy Vary do centra 
závodů v Přebuzi  
 
Jízdní řád zvláštního autobusu:  
 
Karlovy Vary - autobusový terminál 12:00 14:00 16:00 18:00 

Přebuz – centrum závodů 12:50 14:50 16:50 18:50 

 

Jednosm ěrná jízdenka pro jednu osobu 100,- K č, platí se v autobuse. 
Doporučuje se rezervovat si dopravu zvláštním autobusem předem prostřednictvím 
systému on-line rezervací na webové stránce WRC 2012. Podle počtu zájemců se mohou 
časy odjezdu změnit nebo mohou být zvláštní autobusy dokonce zrušeny. Konečné jízdní 
řády budou zveřejněny na webové stránce WRC 2012 a v Bulletinu č. 3. Informace o 
zbývajících volných místech budou na webové stránce WRC 2012.  
 
Zvláštní autobusy zp ět z centra závod ů 
Pořadatelé zajistí dvě možnosti využití zvláštních autobusů z centra závodů v Přebuzi: 
 
1) Sobota ve čer (1. září) 
V den ukončení závodů zajistíme dopravu zvláštními autobusy na autobusový terminál 
Karlovy Vary, p ředpokládané odjezdy z centra závod ů v 17:00 a v 19:00 . 
 
2) Neděle ráno  (2. září) 
Následujícího dne nabídneme zvláštní autobusy na autobusový terminál Karlovy Vary, 
předpokládané odjezdy v 7:50 a v 9:50,  a přímý autobus do Prahy,  předpokládaný 
odjezd v 10:00 . 
 
Doporučuje se rezervovat si dopravu zvláštním autobusem předem prostřednictvím 
systému on-line rezervací na webové stránce WRC 2012. Podle počtu zájemců se mohou 
časy odjezdu změnit nebo mohou být zvláštní autobusy dokonce zrušeny. Konečné jízdní 
řády budou zveřejněny na webové stránce WRC 2012 a v Bulletinu č. 3. Informace o 
zbývajících volných místech budou na webové stránce WRC 2012 a v kanceláři závodu. 

Linkové spoje z Karlových Var ů do Prahy 
K cestě z autobusového terminálu Karlovy Vary do Prahy můžete použít linkové spoje 
společnosti Student Agency (informace o předprodeji jízdenek je na webové stránce 
společnosti Student Agency: http://jizdenky.studentagency.cz/ ). 

 
Jízdní řád spoj ů spole čnosti Student Agency: 
 
Karlovy Vary - Praha 

Karlovy Vary  autobusový terminál  6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 

Letiště Praha Ruzyně (terminál 1) 7:35 8:35 9:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35 21:35 

 Praha - Dejvická 7:55 8:55 9:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 20:55 21:55 

Praha Florenc 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 22:15 

 
On-line rezervace se obvykle spouští cca 2 měsíce před dnem odjezdu spoje. 
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Parkování 
Pro závodníky, doprovod a diváky bude v blízkosti centra závodů vyznačeno parkoviště. 

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. 
Rozměry mapy a vysvětlení zvláštních značek budou uvedeny v Bulletinu č. 3. 

Volně žijící živo čichové a plan ě 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, p řesto však vyžaduje okamžité léka řské ošet ření a 
podání protijedu.  

Podnebí a typické po časí 
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. Vzhledem 
k nadmořské výšce a horskému charakteru závodního prostoru nelze vyloučit, že v noci 
teplota poklesne pod bod mrazu.  

Registrace 
Počet přihlášek je omezen na 1 000 osob; stále zůstává několik volných míst. Nyní se 
prostřednictvím formuláře přihlášek on-line na webové stránce WRC 2012 může přihlásit 
kdokoli. Přihlášení zájemci budou e-mailem vyzváni k potvrzení přihlášky. Po této výzvě 
budou mít tři týdny na platbu. 

Startovné (za jednoho závodníka) 
• Startovné je 1625, - Kč za osobu (při registraci do 31. března 2012) 
• Startovné je 1825, - Kč 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 50, - Kč za kus. 

Odhlášky a zm ěny 
• 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 

Složení týmu lze změnit (včetně doplnění, pokud tím není překročen maximální počet) 
bezplatně. 
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Doprovod a diváci 
Doprovod a diváci (od šesti let věku) pobývající v centru závodů zaplatí poplatek 625, - Kč, 
který zahrnuje: třídenní stanování a parkování, stravování v centru závodů během závodu, 
závodní mapu (vydanou po skončení závodu). Zaregistrujte, prosím doprovod 
prost řednictvím formulá ře registrace on-line na webové stránce WRC 2012. 

Ceny 
Tým s nejvyšším bodovým ziskem v každé kategorii získá titul Mistr sv ěta v rogainingu 
2012. Tři nejlepší týmy v každé kategorii získají ceny. 

Další nabídka 
S použitím formulá ře pro objednávky on-line na webové stránce WRC 2012  si 
můžete objednat: 
 
1) Tričko WRC , předpokládaná cena 375,- Kč za kus . 
 
2) Buzoly pro severní polokouli, typy a ceny budou uvedeny na webové stránce WRC 
2012. 
 
3) Dvouhodinový minirogaining pro media a ve řejnost  – ukázkové představení 
rogainingu na mapě okolí centra závodů, předpokládaná výše startovného 50 Kč. 

Možnosti tréninku a související závody 
 
1) Sobota 23. – neděle 24. června 2012 – Mistrovství ČR v rogainingu, závod na 24 
hodin . Další informace na webové stránce závodu: http://roz.ini.cz/rog12/   
 
2) Čtvrtek 5. – neděle 8. července 2012 – 4-denní závody v orienta čním běhu Be čov 
2012 v kopcovatém a kamenitém terénu 20 km od Karlových Varů. Další informace na 
webové stránce závodu: http://ob.vse.cz/zavody/becov2012/  
 
3) Úterý 28. a středa 29. srpna 2012 – Mapový trénink  na mapě sousedící s prostorem 
WRC 2012, během něhož si můžete osahat terén Krušných hor na starší mapě z MČR 
2008. Předpokládaný poplatek 50 Kč/mapu. 
Zaregistrujte se, prosím prost řednictvím on-line formulá ře na webové stránce WRC 
2012. 
Další informace o možnostech tréninku, souvisejících závodech, zajímavých místech a 
kulturních akcích budou v novinkách a v Bulletinu č. 3. 
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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 Bulletinu č. 1 do konání 
závodu embargován. Každý závodník přistižený v tomto prostoru bude ze závodu 
diskvalifikován. 
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Hlavní po řadatelé 

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 

Stavitel tratí: 
Petr Bo řánek  

Kontrolor tratí: 
Miroslav Seidl 

 

Informace o závodu 
webová stránka WRC 2012: http://www.rogaining.cz/wrc2012/cs/  
 
Informace v Bulletinu č. 2 nahrazují předběžné informace z Bulletinu č. 1. 
Bulletin č. 3 bude zveřejněn v červenci 2012. 
 
 

Vítejte v Krušných horách! 


