10. Mistrovství světa v rogainingu
Česká republika
30. srpna – 2. září 2012
BULLETIN č. 3
Základní pokyny
Formát
Mistrovství světa v rogainingu se bude 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_rules.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 SI čip 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.
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Pořadatelé
International Rogaining Federation
http://www.rogaining.org

(IRF)

a

Česká asociace rogainingu
http://www.rogaining.cz

(ČAR)

Centrum závodů
Česká republika, Přebuz (Karlovarský kraj, přibližně 25 km severozápadně od Karlových
Varů). Centrum závodů bude na louce jihovýchodně od obce Přebuz, viz Google maps:
http://goo.gl/maps/lrkj9

Účastníci a týmy
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

Přihlášky
Počet přihlášek je omezen na 1 000 osob; stále zůstává několik volných míst. Nyní se
může přihlásit kdokoli, a to prostřednictvím on-line přihláškového formuláře na webové
stránce WRC 2012. Přihlášení zájemci budou e-mailem vyzváni k potvrzení přihlášky. Po
této výzvě by měli co nejrychleji zaplatit dle pokynů uvedených v mailu. Po 20. 8. již
prosím neposílejte žádné platby bankovním převodem!

Startovné (za jednoho závodníka)
• Startovné bylo 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 pro vítěze, odvod pro IRF (9, - € za závodníka) a místní poplatky.
• Půjčovné čipu SI 50, - Kč za kus.

Odhlášky a změny
Při odhlášení týmu po 31. červenci 2012 se startovné nevrací.
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 svůj doprovod
prostřednictvím formuláře registrace on-line na webové stránce WRC 2012.

Embargované prostory

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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Oficiální trénink
Úterý 28., středa 29. a čtvrtek 30. srpna 2012 – Mapový trénink na mapě spojující část
starší mapy z MČR 2008 s prostorem bezprostředně sousedícím s mapou WRC 2012.
Registrace: na trénink se prosím zaregistrujte prostřednictvím on-line formuláře na webové
stránce WRC 2012: http://rogaining.cz/wrc2012/shop/?lang=cz
Centrum tréninku, prodej map: Horní Blatná, restaurace „U medvěda“, Komenského
208. Nákup map, start a cíl tréninku, možnost stravování, ubytování, převlečení a odložení
věcí během tréninku. Ve čtvrtek 30. 8. 2012 od 16:00 si můžete mapu zakoupit na
prezentaci.
Poloha tréninkového startu na Google maps:

http://goo.gl/maps/lrkj9

Doprava a parkování: vlastním autem nebo veřejnou dopravou:
http://rogaining.cz/wrc2012/files/Doprava_Trenink.pdf
Před restaurací je pouze omezená možnost parkování, více parkovacího prostoru najdete
na náměstí u kostela (100 až 200 m).
Organizace tréninku: Výdej map bude probíhat v úterý od 13:00 do 18:00, ve středu a ve
čtvrtek od 10:00 to 16:00. Můžete přijít kdykoli a strávit v lese kolik času chcete, slunce
zapadá již před 20:00.
Kontaktní osoba: paní Kolářová, majitelka restaurace, mail: blatna@budoucnost.com,
tel.: +420 722 215 384
Tréninková trať: v lese bude 9 obyčejných OB lampionů bez jakéhokoli razícího zařízení.
V mapě budou navíc zeleným kolečkem vyznačeny další 2 “turistické kontroly” (v terénu
nebudou nijak vyznačeny), které doporučujeme navštívit: Jedná se o rozhlednu “Blatenský
vrch” a bývalé lomy “Vlčí jámy” a “Ledové jámy”. Třetí významnou pamětihodnost, kanál
“Blatenský příkop” potkáte cestou ke kontrole č. 44.
Poplatek- startovné: platí se na místě 75 Kč/mapu.

Otevřené zasedání IRF
V rámci WRC 2012 se bude konat otevřené zasedání Mezinárodní rogainingové federace,
které proběhne ve čtvrtek 30. srpna od 13:00 do 17:00 v sále radnice v Přebuzi. Tento
meeting umožní účastníkům z celého světa diskusi a prezentaci jejich názorů a poskytne
příležitost pro vzájemnou výměnu informací a zkušeností.
Jednat se bude o strategii růstu a rozvoje rogainingu, budoucích světových šampionátech,
předávání zkušeností z organizace závodů a organizační rozvoj IRF.
Pokud se zabýváte pořádáním na lokální nebo národní úrovni, popř. máte zájem se více
zapojit, zvažte prosím účast na tomto fóru.
Během odpoledního zasedání bude poskytnuto lehké občerstvení. Zájemci pište na e-mail:
david.baldwin@act.rogaine.asn.au.
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Časový pořad WRC 2012
Čtvrtek 30. srpna 2012
12:00 Otevření campingu v centru závodů
13:00 – 17:00 otevřený meeting IRF v zasedacím sále přebuzské radnice
16:00 – 22:00 Prezentace v centru závodů
19:00 Slavnostní zahájení WRC 2012
Pátek 31. srpna 2012
8:00 – 9:30 Prezentace v centru závodů, zapečetění čipů SportIdent na nesnímatelné
náramky
9:30 Výdej map WRC 2012
12:00 Start WRC 2012
15:00 Otevření Hash House
19:24 Východ měsíce (úplněk)
19:56 Západ slunce
20:30 Konec soumraku
Sobota 1. září 2012
5:50 Začátek svítání
6:24 Východ slunce
7:27 Západ měsíce
9:00 Start doprovodného dvouhodinového závodu
11:00 Konec doprovodného dvouhodinového závodu
11:00 Uzavření výdeje stravy v Hash House (příprava pozávodního oběda)
12:00 Konec závodu WRC 2012
12:30 -14:00 Pozávodní oběd pro všechny závodníky
14:00 Vyhlášení vítězů WRC 2012
19:00 Promítání postupů vítězů
20:00 Závěrečný večírek
Neděle 2. září 2012
10:00 Uzavření campingu v centru závodů
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Informace o dopravě
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 letiště Praha-Ruzyně:

Linkové spoje z Prahy do Karlových Varů
K cestě do centra závodů můžete použít řadu spojů z autobusového nádraží PrahaFlorenc nebo přímo z Letiště Praha-Ruzyně (od terminálu 1). Autobusy jedou z PrahyFlorence přes zastávku Praha – Dejvická (konečná stanice trasy „A“ metra) a Letiště
Praha-Ruzyně (terminál 1) na autobusový terminál Karlovy Vary.
Jízdní řád spojů společnosti 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/.
K cestě z Karlových Varů do Přebuzi (centrum závodů) můžete použít taxi nebo zvláštní
dopravu zajišťovanou pořadateli.
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Zvláštní doprava do centra závodů v Přebuzi ve čtvrtek 30. srpna
Kvůli nízkému zájmu jsme byli nuceni zrušit všechny předzávodní autobusy z Karlových
Varů do Přebuzi a z Přebuzi do Karlových Varů po závodě. Všem, kteří si do neděle 12.
srpna
2012
zamluví
dopravu
pomocí
webového
formuláře:
http://rogaining.cz/wrc2012/shop/?lang=cs, pořadatelé zajistí odvoz osobními auty
podle jízdního řádu, viz níže. Cena zůstává 100,- Kč, platí se řidiči. Objednávky po 12. 8.
budeme pouze registrovat a uspokojíme je jen v případě, že budeme mít volnou dopravní
kapacitu.
Jízdní řád zvláštní dopravy:
Karlovy Vary - autobusový terminál

12:00

14:00

16:00

18:00

Přebuz – centrum závodů

12:50

14:50

16:50

18:50

Zvláštní doprava zpět z centra závodů
Pořadatelé nabízí následující možnosti dopravy autem z centra závodů v Přebuzi do
Karlových Varů, jednosměrná jízdenka pro jednu osobu stojí 100,- Kč, platí se řidiči:
1) Sobota večer (1. září), předpokládané odjezdy z centra závodů v 17:00 a v 19:00
2) Neděle ráno (2. září), předpokládané odjezdy v 7:50 a v 9:50
Dopravu je nutno dopředu zarezervovat nejpozději do neděle 12. srpna 2012 pomocí
webového formuláře: http://rogaining.cz/wrc2012/shop/?lang=cs. Objednávky po 12. 8.
budeme pouze registrovat a uspokojíme je jen v případě, že budeme mít volnou dopravní
kapacitu.
Linkové spoje z Karlových Varů 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 spojů společnosti 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

Parkování
Pro závodníky, doprovod a diváky bude v blízkosti centra závodů vyznačeno parkoviště.

Ubytování
• Stanový tábor v centru závodů se otevírá ve čtvrtek 30. srpna ve12:00 a končí v
neděli 2. září 2012 v10:00. Přilehlý prostor je národní přírodní rezervací a my máme
dovoleno zde tábořit pouze ve vymezeném časovém úseku.
Prosím vezměte si s sebou vlastní turistické a tábornické vybavení, žádné
pořadatelské stany na spaní nebudou k dispozici.
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Plocha pro stany leží nedaleko parkoviště, nicméně není možné zaparkovat auto
přímo u stanu. Rozdělávání jakýchkoli ohňů na shromaždišti je přísně zakázáno!
Organizátoři na požádání umožní úschovu cenných věcí a klíčů od aut.
• Ubytování před a po závodě si můžete zamluvit na webové stránce:
http://www.novehamry.info/cz/ nebo po mailu: rezervace@novehamry.info

Občerstvení a Hash House
Placené občerstvení bude v závodním centru od čtvrtka 30. srpna od 16:00 do nedělního
dopoledne. Zakoupíte zde jídlo, pečivo, nealko nápoje a pivo.
Tradiční závodní Hash House (strava zahrnuta do startovného), bude otevřen od pátku 31.
srpna 15:00 do soboty 1. září 11:00. Jídelníček bude zveřejněn na webu WRC 2012 a v
Hash House. Pozávodní jídlo bude vydáváno všem účastníkům v sobotu od 12.00 do
14.00 v Hash House. Neztraťte své stravenky - odthrhnutelné části průkazu týmu!

WC a sprchy
WC a provizorní umývárny budou umístěny nedaleko stanového kempu. Po závodě se
závodníci budou moci na břehu přilehlého rybníka osprchovat v teplých sprchách
zajišťovaných armádou ČR, popř. se vykoupat přímo v rybníce. Platí zákaz používání
jakéhokoli mýdla nebo saponátů! Boty a oděvy je dovoleno prát pouze v provizorních
umývárnách.

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. Vzhledem
k nadmořské výšce a horskému charakteru závodního prostoru nelze vyloučit, že v noci
teplota poklesne pod bod mrazu. Aktuální počasí a předpověď můžete sledovat na webu
WRC 2012 v sekci počasí: http://rogaining.cz/wrc2012/cs/weather.html.

Volně žijící živočichové
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.

Rizika a hrozící nepříjemnosti
Nejdůležitější rizika: neprůchodné bažiny, elektrické ohradníky okolo některých pastvin a
klíšťata. Neprůchodné bažiny lze obejít, všechny se navíc nachází uvnitř zakázaných
prostorů. Elektrické ohradníky je třeba překračovat opatrně, jejich dráty se nachází cca
30–60 cm nad zemí.
Některá klíšťata mohou být přenašeči klíšťové encefalitidy nebo Lymské boreliózy.
Doporučujeme použít repelent a po doběhu zkontrolovat celé tělo a případná klíšťata
opatrně odstranit.
S opatrností přecházejte, popř. přebíhejte zpevněné silnice, občas po nich někdo projíždí.
Možné další hrozící nepříjemnosti: ovádi, komáři a kopřivy – není nutné dále vysvětlovat,
cizince poinformujeme v anglické verzi bulletinu.

8

th

BULLETIN No 3

10 World Rogaining Championships
th
nd
August 30 – September 2 2012 - Czech Republic

Terén
Kopcovitý terén Krušných hor podél česko-německého pomezí, nadmořská výška mezi
550 a 1018 m. Smíšené lesy s různou průchodností (průchod horským lesem plným
hustníků, popadaných větví a vodou nasáklým povrchem může být hodně náročný). Četné
vodní objekty: řeky, potoky, jezírka a močály. Některé bažiny jsou neprůchodné. Mnoho
lesních cest a pěšin. Kvůli dlouhé na sníh bohaté zimě a relativně deštivému létu můžete i
na hlavních cestách narazit na hluboké kaluže.
Celková plocha závodního prostoru je větší než 200 km2. V terénu se vyskytují zakázaná
území, zejména několik přírodních rezervací. V mapě jsou zakresleny fialovými šrafy a
v terénu barevnými pruhy (modrožluté v Německu a červené v Čechách). Vstup do těchto
území je přísně zakázán a bude trestán pokutou a diskvalifikací týmu. Rovněž nejbližší
okolí privátních sídel je v mapě vyznačeno jako zakázaný prostor.

Mapa
Speciálka pro rogaining, měřítko 1:40 000, interval vrstevnic 10 m, stav jaro 2012. Velikost
mapy menší než formát B2 (440 x 640 mm). Bude tištěna na Tyvek, což je voděvzdorný,
téměř neroztrhatelný materiál, který se ovšem kvůli své porozitě může stát nečitelným,
pokud se potřísní blátem apod. Vzhledem k vlhkému terénu závodního prostoru
doporučujeme mapu ochránit ještě další vrstvou (izolepou, igelitem…). Mapníky formátu
A3 si můžete vyzvednout na prezentaci.
Použité speciální mapové symboly budou vysvětleny v předzávodních informacích týden
před závodem.

Popisy
Popisy kontrol budou vytištěny na mapě (IOF piktogramy), budou též k dispozici na
zvláštních papírech v češtině a angličtině.

Prezentace a výdej závodního materiálu
Prezentace proběhne ve čtvrtek 30. 8. 2012 od 16:00 do 22:00 a v pátek 31. 8. 2012 od
8:00 do 9:30. Startovní týmy jsme rozdělili do několika front podle svých startovních čísel
(pozor, jsou jiná než team ID, používané během přihlašovacího procesu). Žádáme
všechny vedoucí týmů, aby si na webu WRC 2012 nebo v seznamu vyvěšeném na
shromaždišti našli startovní číslo svého týmu a postavili se do správné fronty.
Průběh prezentace:
• Vyrovnání závazků: Na prezentaci musí každý tým nejprve vyrovnat případné
dluhy vůči pořadateli (zaplatit za půjčení čipů i nedoplatky startovného…). Prosím
pokuste se platit přesnou částkou (50 Kč/čip) – nebudeme schopni rozměňovat
milionové bankovky.
• Kontrola SI čipů: Všichni účastníci přihlášení s vlastními SI čipy musí přinést svůj
čip ke kontrole na prezentaci (1. stupeň kontroly SI čipů).
• Výdej obálek: Nakonec každý tým obdrží obálku, která bude obsahovat startovní
čísla, spínací špendlíky, SI čipy zapůjčené pořadatelem, suvenýr pro každého člena
týmu a průkaz týmu. Součástí tohoto průkazu jsou stravenky pro výdej pozávodních
obědů a zástupce týmu se jím prokazuje při vyzvedávání map atp.
Placení a vyzvedávání zboží a služeb objednaných přes internetový obchod bude
organizováno odděleně.
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V pátek 31. srpna od 8:00 do 9:30 proběhne plombování SI čipů. Týmy si stoupnou do
fronty odpovídající jejich startovnímu číslu, pořadatelé jim podruhé zkontrolují jejich SI
čipy, a každému závodníkovi je připevní k zápěstí. Ve stejnou dobu každý účastník
osobně podepíše formulář, že v závodě startuje na vlastní nebezpečí.
Distribuce závodních map a map pro zakreslení zamýšlené trasy začne v 9:30. Z
každého týmu nechť se dostaví pouze jeden zástupce, který se prokáže průkazem týmu.
Po skončení závodu každý účastník dostane ještě jeden výtisk závodní mapy (vyzvedne
opět zástupce týmu po předložení průkazu týmu). Další kopie map navíc si můžete
dokoupit.

Plán trasy
Každý tým musí do plánovací mapy nakreslit a odevzdat pořadatelům předběžný plán
chystané trasy, kterou hodlá absolvovat Plánovací mapy budou vydávány společně se
závodními mapami a popisy v pátek 31. srpna od 9:30.

Povinná výbava
-

-

během WRC 2012 se budete pohybovat jak v ČR, tak v Německu, proto je
každý závodník povinen mít s sebou po celou dobu závodu platný cestovní pas
nebo občanský průkaz.
každý člen týmu musí mít vlastní píšťalku
každý člen týmu musí běžet s viditelně umístěným startovním číslem

Start
Všichni soutěžící se musí v pátek do 11:45 dostavit na start. Před vstupem do startovního
prostoru si nejprve vymažou SI čip v SI jednotce označené „CLEAR“, poté orazí čip
v jednotce označené „CHECK“, což slouží jako důkaz průchodu startovní čarou. Závod
odstartuje v pátek 31. srpna 2012 přesně ve 12:00.

Trasa závodu a kontroly
Celkový počet kontrol a maximální dosažitelná hodnota získaných bodů budou oznámeny
v předzávodních informacích zveřejněných týden před závodem. Kontroly budou
ohodnoceny v rozmezí 30 až 90 bodů. První číslice kódu vynásobená deseti dává
bodovou hodnotu kontroly.
Kontrolní stanoviště bude vybaveno červenobílým lampiónem o velikosti 30x30 cm (bez
reflexních proužků) a razící SI jednotkou.

Voda
V celém prostoru závodu se nachází mnoho potůčků, ve kterých lze nabrat pitnou vodu.
Proto organizátoři nebudou do terénu umisťovat žádné zvláštní pořadatelské “vodní
kontroly”. Doporučujeme nedoplňovat vaše vodní zásoby v blízkosti lidských obydlí nebo
pod pastvinami s pasoucím se dobytkem. Některé významné vodní zdroje (prameny,
studánky, studny) budou v mapě vyznačeny speciálním symbolem (bude vysvětleno
v seznamu zvláštních symbolů zveřejněných týden před závodem).

Označování kontrol
Bude použit elektronický systém označování kontrol SportIdent (SI). Během závodu musí
mít každý závodník svůj SI čip. Závodníci mohou použít vlastní SI čipy (pokud mají čipy
s vysokou kapacitou - verze 6) nebo si je mohou vypůjčit od pořadatelů. Pořadatelé
10

th

BULLETIN No 3

10 World Rogaining Championships
th
nd
August 30 – September 2 2012 - Czech Republic

závodníkům připevňovní SI čipy k zápěstí pomocí nesnímatelných náramků. V případě
ztráty SI čipu nebo přetržení náramku, se celý tým musí vrátit do Hash House a nahlásit
toto pořadatelům. Pokud to neudělá, bude diskvalifikován. Pořadatelé poskytnou náhradní
čip nebo vymění poškozený náramek, vynulují čipy všech členů týmu a nechají tým
pokračovat v soutěži. Započítají jim ovšem pouze kontroly navštívené po novém startu.
Při každém vstupu do vyznačené oblasti centra závodů během závodu označí všichni
členové týmu svůj příchod 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“.

Cíl
Konec 24hodinového limitu je v sobotu 1. září 2012 ve 12:00. Po ukončení závodu (všichni
členové týmu orazí SI jednotku „FINISH“), pořadatelé sejmou závodníkům náramek a
vyčtou jejich SI čipy.
Bodová penalizace za překročení limitu je 20 bodů za každou započatou minutu zpoždění.
Při překročení časového limitu o více než 30 minut nebude tým hodnocen.

Výsledky
Po doběhu bude všem týmům vytištěn záznam z jejich SI čipů, ve kterém uvidí všechny
navštívené kontroly, čas oražení jednotlivých kontrol a celkový bodový zisk. Tento
individuální výtisk je třeba považovat za předběžný, ne konečný výsledek. Předběžné
výsledky všech týmů budou zveřejněny v závodním centru v sobotu 1. září po 12:00.
Finální výsledky budou publikovány na webu WRC 2012.

Protesty
Do 45 minut od skončení 24 hodinového limitu (do 12:45), může jakýkoli tým podat protest
pokud je přesvědčen, že nějaký jiný tým porušil pravidla, nebo protest proti předběžným
výsledkům svého či jiného týmu nebo proti jakémukoli zásahu pořadatele, který dle jejich
mínění narušil férovost závodu. Protesty musí být podány písemně v anglickém jazyce a
předány řediteli závodu Miroslavu Seidlovi.

Jury
Jakýkoli protest bude posuzovat tříčlenná jury ve složení Lauri Leppik, Sergey Yaschenko
and Richard Robinson. Jakýkoli člen IRF nebo IRF pozorovatel přítomný v centru závodu
může být povolán jako náhradní člen jury v případě, že se protest bude dotýkat některého
z nominovaných členů jury.

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

První pomoc
První pomoc bude zajištěna v centru závodu. V případě komplikovanějšího zranění může
být závodník převezen do nemocnice. Všichni účastníci by měli mít odpovídající zdravotní
pojištění na cesty, pokrývající též účast ve sportovních soutěžích, jinak může být za
poskytnuté ošetření účtována plná cena lékařské péče.

11

th

BULLETIN No 3

10 World Rogaining Championships
th
nd
August 30 – September 2 2012 - Czech Republic

Další nabídka
S použitím formuláře pro objednávky on-line na webové stránce WRC 2012 si můžete
objednat:
1) Tričko WRC, cena 375,- Kč za kus:
http://www.rogaining.cz/wrc2012/shop/img/t_shirt_white-navy.jpg
2) Ubytování a catering pro doprovodnou osobu, cena 625 Kč/os.
3) Tréninkovou mapu a účast na oficiálním tréninku WRC 2012, startovné 75 Kč/os.
4) Start ve dvouhodinovém minirogainingu pro media a veřejnost – ukázkové
představení rogainingu na mapě okolí centra závodů, startovné 50 Kč/os.

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
Stavitel tratí:
Petr Bořánek
Kontrolor tratí:
Miroslav Seidl
Informace o závodu
Webová stránka WRC 2012: http://www.rogaining.cz/wrc2012/cs/
Informace v Bulletinu č. 3 nahrazují předběžné informace z Bulletinu č. 1 a 2.

Těšíme se na shledanou v Krušných horách!
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