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Kritéria přihlášek na Mistrovství světa v rogainingu 2012 

Počet přihlášek bude omezen na 1 000 osob a velikost týmu na dva nebo tři členy. 

Přihlášky budou přijímány prostřednictvím onlinového přihláškového formuláře, který bude dostupný od 

okamžiku zahájení registrací v 01:00 středoevropského času dne 1. prosince 2011 pro přihlášení závodníků 

s přednostní kvalifikací a pro registraci zájmu závodníků bez přednostní kvalifikace (1. fáze). 1. fáze přihlášek 

bude uzavřena v 01:00 středoevropského času dne 15. prosince 2011. Po skončení 1. fáze budou přihlášky 

nadále přijímány, bude však s nimi nakládáno odlišně od 1. fáze (2. a 3. fáze). 

Níže uvedená kritéria přihlášek, jež byla určena Mezinárodní federací rogainingu (IRF), poskytují některým 

týmům možnost přednostní přihlášky. Pokud navíc počet přihlášek v 1. fázi překročí počet volných míst, bude se 

o místa pro závodníky bez přednostní kvalifikace, kteří se zaregistrovali během 1. fáze, losovat. Toto losování 

se provede náhodným tahem a bude na ně dohlížet IRF. Po skončení 1. fáze se budou přihlášky vyřizovat 

v pořadí, v němž byly podány, takže bude pro všechny týmy důležité, aby se registrovaly co možná nejdříve. 

Existují místa vyhrazená pro závodníky bez přednostní kvalifikace, takže i když se nekvalifikujete pro přednostní 

přihlášku, bude velmi důležité, aby vaše přihláška došla během 1. fáze nebo co možná nejdříve po ní. 

Registrace budou přijímány a potvrzovány ve třech fázích definovaných níže.  

 

Kritéria přihlášek 

Závodníci s přednostní kvalifikací 

Tato kritéria se použijí pro určení přednostních přihlášek během 1. fáze. 

1.1) Týmy, v nichž je alespoň jeden dřívější vítěz mistrovství světa v rogainingu v kategorii bez omezení věku (MO, 

WO a XO), za předpokladu, že tento závodník se během dvou let bezprostředně předcházejících začátku 

registrace účastnil alespoň jednoho závodu v rogainingu na 24 hodin.  

1.2) Týmy, v nichž je alespoň jeden člen, který obsadil některé z prvních tří míst v některé z 12 kategorií podle věku 

a pohlaví na těchto kvalifikačních závodech: 

a) Mistrovství světa v rogainingu 2008 nebo 2010  

b) Mistrovství Evropy v rogainingu 2010 nebo 2011  

c) Mistrovství Severní Ameriky v rogainingu 2010 nebo 2011  

d) Mistrovství Austrálie v rogainingu 2010 nebo 2011  

Pro přednostní kvalifikaci podle a) Mistrovství světa v rogainingu 2008 nebo 2010 bude počet míst v každé 

kategorii podle věku a pohlaví vyhrazených pro přednostní kvalifikaci zvýšen až na 10 pod podmínkou, že počet 

týmů, které získají přednostní kvalifikaci tímto způsobem, nepřekračuje 30 % celkového počtu startujících na 

uvedeném závodě v dané kategorii podle věku a pohlaví. 
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Pro přednostní kvalifikaci podle b) Mistrovství Evropy v rogainingu 2010 nebo 2011 bude počet míst v každé 

kategorii podle věku a pohlaví vyhrazených pro přednostní kvalifikaci zvýšen až na 5 pod podmínkou, že počet 

týmů, které získají přednostní kvalifikaci tímto způsobem, nepřekračuje 30 % celkového počtu startujících na 

uvedeném závodě v dané kategorii podle věku a pohlaví. 

1.3) Týmy, v nichž je alespoň jeden člen, který obsadil první nebo druhé místo v kategorii bez omezení věku (MO, 

WO a XO) na těchto závodech: 

 Mistrovství Ruska v rogainingu 2011 

 Mistrovství ČR v rogainingu 2011 

 Mistrovství Nového Zélandu v rogainingu 2011 

 Mistrovství Finska v rogainingu 2011 

 Mistrovství Ukrajiny v rogainingu 2011 

 Mistrovství USA v rogainingu 2011 

 Mistrovství Katalánska v rogainingu 2011 

 Mistrovství Lotyšska v rogainingu 2011 

1.4) Týmy, v nichž je alespoň jeden člen, který je ke dni zahájení registrace členem Rady IRF nebo pozorovatelem. 

Kritéria nedostatečného zastoupení 

Tato kritéria se použijí k určení přihlášek během 2. fáze. 

 Týmy ze zemí, které nejsou zastoupeny nebo jsou zastoupeny nedostatečně, až do počtu 10 závodníků (včetně 

současných registrací).  

Kategorie závodníků bez přednostní kvalifikace 

1. Nejméně 200 míst pro závodníky (tedy ne pro týmy) bude vyhrazeno pro ty, kdo nesplňují kritéria pro 

závodníky s přednostní kvalifikací, a tato místa budou přidělena během 2. fáze. Podmínkou je, že alespoň 

jeden člen každého týmu, který se registruje v této kategorii závodníků bez přednostní kvalifikace, se 

během dvou let bezprostředně předcházejících začátku registrace účastnil alespoň jednoho závodu 

v rogainingu na 24 hodin. 

2. Každá země, která je ke dni zahájení registrace řádným členem IRF nebo je v Radě IRF zastoupena 

samostatně hlasujícím členem, má až šest týmových divokých karet, které přidělí závodníkům podle 

volného uvážení asociace nebo zástupce dané země. IRF doporučuje, aby alespoň polovina z nich byla 

přidělena osobám, které hrají významnou úlohu při rozvoji tohoto sportu nebo při pořádání závodů 

v rogainingu v dané zemi. 

3. Pořadatelé budou mít až 20 týmových divokých karet, které přidělí týmům pocházejícím ze zemí 

nezahrnutých v bodě 2 výše, u nichž se má za to, že si možnost závodit v tomto závodě zaslouží svými 

sportovními výkony nebo službou rogainingu. Přidělení těchto divokých karet konkrétním týmům vyžaduje 

schválení vedením IRF. 
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Postup a fáze přihlašování 

Před začátkem registrace bude na webové stránce WRC2012 zveřejněn seznam ZÁVODNÍKŮ S PŘEDNOSTNÍ 

KVALIFIKACÍ.  

Jak budou přihlášky podle níže stanoveného postupu vyřizovány, budou nahrávány na webovou stránku Seznam 

závodníků . Na této webové stránce je uveden status týmu jako: v seznamu čekatelů, v průběhu vyřizování (byl 

vyzván, ale ještě nepotvrdil) nebo potvrzený (platbou), a pokud je přijat jako závodník s přednostní kvalifikací nebo 

na základě nedostatečného zastoupení nebo divoké karty, jsou uvedena kritéria, na jejichž základě byl přijat. 

První fáze: 1. prosinec 2011 až 14. prosinec 2011 

V tomto období se mohou zaregistrovat všichni závodníci. Závodníci s přednostní kvalifikací, kteří se zaregistrují 

během této fáze, jsou e-mailem vyzváni k potvrzení své přihlášky. Po tomto vyzvání budou mít tři týdny na uhrazení 

poplatku. Nebude-li platba do tří týdnů doručena, ztrácí tým svůj status předběžné kvalifikace a jeho přihláška bude 

znovu vzata v potaz ve 3. fázi. Všichni závodníci s přednostní kvalifikací, kteří chtějí využít svůj status přednostní 

kvalifikace, se MUSÍ zaregistrovat během tohoto období. 

Druhá fáze: 15. prosinec 2011 až 31. leden 2012 

1. Registrace všech závodníků je nadále možná. Týmy zaregistrované během tohoto období budou zapsány na 

seznam čekatelů za týmy z 1. fáze a v pořadí podle doručení svých registrací. 

2. Pokud celkový počet zaregistrovaných týmů z 1. fáze překročí počet volných míst, při započtení míst vyhrazených 

pro divoké karty, budou zaregistrované týmy bez přednostní kvalifikace uvedeny v seznamu ve vylosovaném 

pořadí.  

3. Pokud je nutné losování, jsou do něho zahrnuty i týmy s přednostní kvalifikací a vylosované pořadí týmů 

s přednostní kvalifikací se zohlední v případě, že kvůli následným změnám týmů ztratí týmy svůj status přednostní 

kvalifikace. 

4. Pokud bylo nutné losování, seznam závodníků se přezkoumá a zjistí se týmy, které se kvalifikují na základě 

kritéria nedostatečného zastoupení. Ty jsou pak podle vylosovaného pořadí e-mailem vyzvány k potvrzení své 

přihlášky. Po tomto vyzvání mají tři týdny na uhrazení poplatku. Nebude-li platba do tří týdnů doručena, ztrácí tým 

svůj status kvalifikace na základě nedostatečného zastoupení a jeho přihláška bude znovu vzata v potaz ve 3. fázi. 

Místo bude nabídnuto dalšímu týmu ve vylosovaném pořadí, který se kvalifikoval na základě nedostatečného 

zastoupení.  

5. Pokud bylo nutné losování, je ve vylosovaném pořadí e-mailem vyzváno k potvrzení své přihlášky tolik týmů, aby 

zaplnily všechna volná místa pro závodníky bez přednostní kvalifikace, pod podmínkou, že nejméně 50 % těchto 

závodníků je z jiných světadílů, než kde se koná WRC. Pokud není dostatek zaregistrovaných závodníků bez 

přednostní kvalifikace z jiných světadílů, než kde se koná WRC, od této podmínky se upustí. Po tomto vyzvání 

mají všichni vyzvaní tři týdny na uhrazení poplatku. Nebude-li platba do tří týdnů doručena, ztrácí tým svůj status a 

přesune se na konec seznamu čekatelů. K potvrzení své přihlášky je potom vyzván další nejvýše postavený tým 

na seznamu čekatelů, pokud nezůstává v platnosti požadavek zajistit, aby nejméně 50 % těchto závodníků bylo 

z jiných světadílů, než kde se koná WRC, je-li takových dostatek. 

6. Týmy, které byly losovány a během 2. fáze nebyly vyzvány, jsou zapsány na seznam čekatelů ve vylosovaném 

pořadí a před všechny zaregistrované ve 2. a 3. fázi.  

http://www.rogaining.cz/wrc2012/files/pqe_entrants.pdf
http://www.rogaining.cz/wrc2012/entries
http://www.rogaining.cz/wrc2012/entries
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Třetí fáze: 1. února 2012 až 15. srpna 2012 

1. Registrace pokračuje. Týmy, které se registrují během tohoto období jsou nadále zapisovány do seznamu čekatelů 

za týmy z losování a za týmy z 2. fáze, aby byla potvrzena jejich registrace.   

2. Přednost závodníků s přednostní kvalifikací, která ještě není v průběhu vyřizování, zanikne dnem 1. února 2012 a 

všechna neobsazená místa budou uvolněna do obecné rezervy volných míst.  

3. Přednost na základě nedostatečného zastoupení, která ještě není v průběhu vyřizování, zanikne dnem 15. března 

2012 a všechna neobsazená místa budou uvolněna do obecné rezervy volných míst.  

4. Ze všech volných míst, která nebyla obsazena závodníky s přednostní kvalifikací ani postupem v průběhu 2. fáze, 

bude 50 % nabídnuto zaregistrovaným závodníkům z jiných světadílů, než kde se koná WRC, v rozsahu, v němž 

jsou takoví závodníci zaregistrováni. 

5. Vyzvání k soutěži se zasílají e-mailem podle pořadí na seznamu čekatelů, pod podmínkou, že jsou splněny 

požadavky bodu 4 výše.  

6. Týmy mají tři týdny na potvrzení přihlášky uhrazením poplatku. Nebude-li přihláška do tří týdnů potvrzena, přesune 

se tým na konec seznamu čekatelů a místo bude nabídnuto dalšímu týmu ze seznamu.  

7. Všechna místa vyhrazená pro divoké karty nepřidělené do 31. května 2012 budou uvolněna do obecné rezervy 

volných míst. 

Po dosažení počtu 1 000 osob bude registrace nadále zapisována na seznam čekatelů. Týmům ze seznamu 

čekatelů bude nabídnuto místo pouze tehdy, pokud se předtím nějaký tým odhlásí. 

  

Odvolání 

Každý spor o status týmu podle kritérií pro přednostní kvalifikaci se bude řešit odvoláním k odvolacímu výboru 

WRC2012. 

  

Platby 

Všechny poplatky budou uvedeny v €. 

Při přijetí vaší přihlášky má být startovné uhrazeno na náš PayPal účet zabezpečenou transakcí kreditní kartou 

nebo převodem z vašeho osobního PayPal účtu. Formulář pro zadání platby bude zveřejněn po zahájení registrace. 
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Odhlášky a změny 

Týmu odhlášenému do 31. května 2012 bude vráceno 75 % startovného, od 1. června 2012 do 30. června 2012 

50 %, od 1. července 2012 do 31. července 2012 25 % a později se nevrací nic. Pořadatelé potom nabídnou 

uvolněné místo prvnímu týmu ze seznamu čekatelů. 

Složení týmu lze měnit (včetně doplnění, pokud tím není překročen maximální počet) bezplatně. Pokud by však 

změna složení týmu vedla k tomu, že by tým původně s přednostní kvalifikací status přednostní kvalifikace ztratil, 

byla by jeho další přednost podmíněna jeho vylosovaným pořadím na seznamu čekatelů. Pokud nebylo třeba 

losovat, změna složení týmu nepovede k žádné revizi přednostního statusu týmu. 

 

Kategorie týmů 

Týmy budou soutěžit ve standardním rozdělení, jak je stanovila IRF. Ve stručnosti je to takto: 

Budou tři soutěžní kategorie podle pohlaví: mužské týmy, ženské týmy a smíšené týmy, přičemž smíšené týmy 

obsahují alespoň jednu ženu a alespoň jednoho muže. Některé týmy budou navíc způsobilé pro tyto kategorie 

s omezením věku: 

 junioři: všichni členové týmu musí být v první den závodů mladší 20 let 

 veteráni: všichni členové týmu musí být v první den závodů 40 let nebo starší 

 starší veteráni: všichni členové týmu musí být v první den závodů 55 let nebo starší 

Je tak celkem 12 kategorií: MO, WO, XO, MJ, WJ, XJ, MV, WV, XV, MSV, WSV a XSV. Má se za to, že týmy 

soutěží v každé kategorii, pro kterou jsou způsobilé, to znamená: 

 všechny týmy jsou hodnoceny v příslušné kategorii podle pohlaví, která je bez omezení věku  

 juniorské a veteránské týmy jsou automaticky hodnoceny v příslušné kategorii podle pohlaví, která je bez omezení 

věku 

 týmy starších veteránů jsou automaticky hodnoceny v příslušné kategorii podle pohlaví, která je bez omezení 

věku, a v příslušné veteránské kategorii podle pohlaví  

Člen týmu navíc reprezentuje zemi, jejímž je občanem nebo v níž má trvalý pobyt. 

Tým s nejvyšším počtem bodů v každé kategorii podle pohlaví bude mistrem světa v rogainingu 2012. Prvním třem 

týmům v každé kategorii budou uděleny medaile. 

Upozornění 

Podáním přihlášky dávají účastníci pořadatelům svolení k vytvoření databáze účastníků WRC a ke zveřejnění jmen 

závodníků na webové stránce WRC2012. Informace poskytnuté při registraci nepoužijí pořadatelé k jiným účelům, 

než je uspořádání WRC a snaha o získání jejich reakcí po závodě. 
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Světadíl, kde se koná WRC 

Za světadíl, kde se koná WRC, je považována Evropa, jak ji definuje Wikipedia, avšak včetně celého Ruska a 
s vyloučením Turecka. Viz: http://en.wikipedia.org/wiki/Europe#Political_geography  

 Dotazy 

Máte-li jakékoli dotazy k jakékoli z výše uvedených informací, prohlédněte si nejprve Forum pro případ, že tutéž 

otázku už někdo vznesl. Pokud tam odpověď na svou otázku nenajdete, zadejte svůj dotaz na Forum nebo pošlete 

na: jan.tojnar@rogaining.cz 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Europe
http://www.rogaining.cz/wrc2012/forum

