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Informační zpravodaj ČAR – č. 2/2013 
 

1) Závody a akce 2013 
 kompletní termíny pro všechny závody pořádané, resp. sledované a doporučované ČAR jsou 

na: http://www.rogaining.cz/cs/events/ 
 termíny dalších závodů v rogainingu v Evropě na: http://rogain.ee/en/events/ 
 termíny dalších závodů v rogainingu ve světě na: 

http://www.rogaining.com/rogaines/catlistevents/2012/09/02 
 

2) Mistrovské závody ČAR v roce 2013 
 M ČR v rogainingu pro rok 2013 – 29.-30.06.2013 – TJ Lokomotiva Beroun, oddíl OB – 

oblast CHKO Křivoklátsko, rozpis, přihlášky a více informací na stránkách závodu: 
http://www.rogaining2013.cz/ 

 M ČR v horském OB pro rok 2013 – 02.-03.11.2013 – Jihočeská krajská asociace ČSOS, 

Radim Hošek – Martínkov, Lipno nad Vltavou, více informací na stránkách závodu: 
http://h21e.unas.cz/hrob13/ 

 

3) Mistrovské závody ČAR v roce 2014 
 Je vypsáno Výběrové řízení na pořadatele M ČR v rogainingu pro rok 2014 – podrobné 

informace na: http://www.rogaining.cz/upload/Vyber_Rogaining_2014.pdf 

 Je vypsáno Výběrové řízení na pořadatele M ČR v horském OB pro rok 2014 – podrobné 
informace na: http://www.rogaining.cz/upload/Vyber_HROB_2014.pdf 

 přihlášky zasílejte do 30.04.2013 na Prezidium ČAR 

 

4) Nejbližší akce 
 16.-17.03.2013 Brutus Extreme Orienteering 2013, přihlášky posunuty do 13.03. 2013 
   http://klobouk.fsv.cvut.cz/~hora/web/brutus13/ 
 19.04.2013 Noční můry http://mury.apolo.cz/ 
 01.05.2013 Brdy Open score http://www.mtboprague.cz/open-score/ 

 

5) 10. Mistrovství Evropy v rogainingu – La Llacuna, Španělsko – 26.-27.01.2013 
 Webové stránky závodu: http://thewildboar.org/ 
 Výsledky: 

http://thewildboar.org/results%2010th%20erc%202013%20la%20llacuna%20%20irf.pdf 

11. Mistrovství Evropy v rogainingu – Põlva Country, Estonsko – 07.-08.06.2014 
 Estonsko vyhrálo ve výběrovém řízení (2. Izrael, 3. Ukrajina) 
 Webové stránky závodu: http://www.xtsport.ee; http://rogain.ee/en/events/ 

 

6) 11. Mistrovství světa v rogainingu – Alol, Pustoška, Rusko – 26.-27.07.2013 
 Nejvýznamnější světová akce roku. Očekávaná účast 1200 závodníků z celého světa. 
 Webové stránky závodu: http://wrc2013.com/ 
 Bulletin no. 1 (v angličtině): http://wrc2013.com/event-info/bulletin1 
 Kritéria IRF pro proces přihlašování: http://wrc2013.com/reg/entry-criteria 
 Přihlášky/registrace jsou v on-line formě na webu, v současné době probíhá 2. fáze – 

podrobnosti viz kritéria. Zatím je přihlášeno 575 závodníků (274 týmů) z 21 zemí světa. 
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 Na závod je stále možné se přihlašovat !!! Levnější startovné je do 31.03.2013 !!! 

 Podle současných kritérií IRF patří tento závod k nominačním závodům pro 12. WRC 2014, 
které proběhne v USA ve státě Jižní Dakota. 

 

7) IRF – International Rogaining Federation 
 12. WRC 2014 – 16.-17.08. 2014 USA – Black Hills v Jižní Dakotě. Informace na webu: 

http://peakassurance.net/ 

 IRF má nové vedení, ve kterém je i zástupce ČAR Jan Tojnar: Výkonný výbor IRF – 
podrobnosti: http://rogaining.org/contact-us/contacts/executive 

 WRC 2015, WRC 2016 – je vypsáno výběrové řízení na pořadatele, přihlášky do 30. dubna 

2013, podrobnosti na straně 3. Pokud by někdo uvažoval a měl zájem si zkusit uspořádat 
tento světový závod, dejte vědět Prezidiu ČAR, pomůžeme operativně zpracovat nabídku. 

 Více na stránkách IRF na: http://rogaining.org/ 
 

8) 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 na mailu nebo 
telefonu. 

 Probíhá zpracování a ladění rozpočtu ČAR na rok 2013. 

 
 
Vyšlo 12.03.2013 
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Calls for Proposals to host World Rogaining Championships in 2015 and 2016 

 
The IRF Executive calls for Proposals to host World Rogaining Championship in 2015 and 

World Rogaining Championship in 2016. A Proposal has to be submitted within period from 15 
February 2013 to 30 April 2013. Proposals received within the time should then be available for 
Council consideration and assessment for a period of four weeks ending on the 31 May 2013. A 
vote open for 21 days should follow commencing around the 1 June 2013. An announcement should 
be made to the council by the 23 June 2013. 
 
It is preferable to submit Proposals electronically via mail to address: jan.tojnar@rogaining.cz 
 

A Proposal should contain: 
1.      Name of the proposing Subject*, website link 
2.      Proposed date of the event 
3.      Planned location 
4.      Organizers' experience in participation in rogaines 
5.      Organizers' experience in organizing rogaines 
6.      Future planned events 
7.      Terrain and map description 
8.      Description of Punching system and Result computing Software 
9.      Weather and climate at the proposed term of the race 
10.     Sun and moon during the event 
11.     Transportation and Accommodation info 
12.     Names of the Key Organizers (Event director, Course Setter, Course Vetter**) 
13.     Statement that the race will be run in accordance with the IRF Rules 
14.     Additional details 
 
* ….. National Rogaining Association or any group meeting criteria described in paragraph 2. 
** ..…A Course Vetter shall have participated in at least three prior championship rogaines (Rule 

D3) and shall be approved by the IRF subsequently. 
 

 
With Regards, 
 
Jan Tojnar 
IRF WRC Manager 

mailto:jan.tojnar@rogaining.cz

