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Informační zpravodaj ČAR – č. 4/2011 
 
1) Závody a akce 2012 

• termíny hlavních závodů pro rok 2012 jsou zatím uvedeny v novinkách na stránkách ČAR: 
http://www.rogaining.cz/novinky/, všechny závody pořádané, resp. sledované a doporučova-
né ČAR najdete v předvánočním čase 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 

Na základě výsledků výběrového řízení a dle rozhodnutí Prezídia ČAR byl vybrán a  pověřuje 
se pořadatelský subjekt pro hlavní mistrovské závody ČAR v roce 2012: 

• M ČR v rogainingu pro rok 2012 – 23.-24.06.2012 – OK Roztoky, oddíl OB – oblast 
Ralsko a okolí, více informací na stránkách závodu: http://roz.ini.cz/rog12/ 

• M ČR v horském OB pro rok 2012 – 03.-04.11.2012 – Adam Chromý – CHKO Moravský 
kras a Přírodní park Říčky, více informací na: http://hrob2012.adamna.net/ 

 
3) Nejbližší akce 

• 14.01.2012 Skirogaining – 6 hodin http://skirogaining.tojnar.cz/ 
• 21.01.2012 Bedřichovská 5-tihodinovka http://www.b5h.cz/ 
• 19.02.2012 Ski Adventure – 5 hodin http://www.ski-adventure.cz/2012/ 
• 25.-26.02.2012 9. Zimní Krakonošův trek http://kraktrek.wz.cz/ 

 
4) Mistrovství Evropy v rogainingu – Tolieja, oblast Moletai, Litva – 05.-06.05.2012 

• Webové stránky závodu: http://www.erc2012.lt/ 
• Přihlášky/registrace budou spuštěny v on-line formě na webu od 01.01.2012. 
• Podle současných kritérií IRF patří tento závod 9. ERC 2012 k nominačním závodům pro 

11. WRC 2013, které proběhne v Rusku, a pro závod 12. WRC 2014, které proběhne v USA 
ve státě Jižní Dakota. 

 
5) Mistrovství světa v rogainingu – Přebuz, Krušné hory, ČR – 31.08.-01.09.2012 

• Nejvýznamnější světová akce roku, kterou pořádá ČAR. Závod proběhne v atraktivním 
terénu v západní části Krušných hor v oblasti Přebuzi. Závodní prostor zasahuje na českou i 
německou část této oblasti. 

• Očekávaná účast 1000 závodníků z celého světa. 
• Webové stránky závodu: http://www.rogaining.cz/wrc2012/en/ 
• Bulletin no. 1 (v angličtině) : http://www.rogaining.cz/wrc2012/files/bulletin_1.pdf 
• Kritéria IRF pro proces přihlašování: http://www.rogaining.cz/wrc2012/files/entry_criteria.pdf 
• Přihlášky/registrace budou spuštěny v on-line formě na webu od 01.12.2011 v 0:00 hod 

GMT, proces registrace bude probíhat ve 3 fázích – podrobnosti viz kritéria. 
• Podle současných kritérií IRF patří tento závod 10. WRC 2012 k nominačním závodům pro 

11. WRC 2013, které proběhne v Rusku, a pro závod 12. WRC 2014, které proběhne v USA 
ve státě Jižní Dakota. 

 
 

 



 

6) IRF – International Rogaining Federation 
• Proti naší vůli bylo rozhodnuto o pořádání WRC (Mistrovství světa v rogainingu) každý rok. 
• 11. WRC 2013 – 27.-28.07. 2013 Rusko – Alol, Pustoška oblast, Pskovský region. 

Informace na webu: http://rogaining.ru/ 
• 12. WRC 2014 – 16.-17.08. 2014 USA – Black Hills v Jižní Dakotě. Informace na webu: 

http://peakassurance.net/ 
• Celé 3. čtvrtletí letošního roku byla intenzivně připravována a připomínkována Entry criteria 

pro proces přihlašování na WRC – zatím schváleno v aplikaci pro WRC 2012. V rámci kritérií 
jsou stanoveny nominační závody, mezi které patří: 
– dva poslední závody Mistrovství světa (WRC) 
– dva poslední závody Mistrovství Evropy (ERC) 
– dva poslední závody Mistrovství Severní Ameriky (NARC) 
– dva poslední závody Mistrovství Austrálie (ARC) 
Mezi další nominační závody patří vždy poslední závod národních šampionátů v rogainingu. 
V Evropě to jsou: 
– Mistrovství Ruska v rogainingu 
– Mistrovství ČR v rogainingu 
– Mistrovství Finska v rogainingu 
– Mistrovství Ukrajiny v rogainingu 
– Mistrovství Španělska v rogainingu 
– Mistrovství Lotyšska v rogainingu 
V ostatních kontinentech: 
– Mistrovství USA v rogainingu 
– Mistrovství Nového Zélandu v rogainingu 

 
7) 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. 

• Příprava rozpočtu na rok 2012 
 
 
Vyšlo 25.11.2011 


