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Informační zpravodaj ČAR – č. 2/2011 
 
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 
• 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 

• 19.-20.03.2011 Brutus Extreme Orienteering 
  http://klobouk.fsv.cvut.cz/~hora/web/brutus11/ 

• 20.03.2011 Skrýše (Okolí Plzně) http://skryse.blogspot.com/ 
• 08.-09.04.2011 Noční můry http://mury.apolo.cz/ 

 

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 627 účastníků v 289 

týmech 
• ČAR zajistila místa ve startovní listině – minimálně pro 10 týmů z České republiky. Zkrátka 

každý tým z ČR bude zařazen přímo do startovní listiny, bez čekací listiny. 
• pro přihlášené týmy se uvažuje s hromadnou platbou startovného, podobně jako v minulých 

letech 
 

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) 

• Probíhá příprava pro výběrové řízení na pořadatele WRC 2014, fáze zpracování žádostí. 
 

6) Ostatní 
• Připravuje se úprava pravidel ČAR a úprava stanov ČAR. 
• Probíhá zpracování a ladění rozpočtu ČAR na rok 2011. 

 
 
Vyšlo 10.03.2011 

 


