17. MISTROVSTVÍ SVĚTA V ROGAININGU
26. – 27. SRPNA 2022, ČESKÁ REPUBLIKA
BULETIN Č. 2
FORMÁT ZÁVODU
Mistrovství světa v rogainingu se pořádají jako závod v rogainingu na 24 hodin v souladu s mezinárodními
pravidly IRF pro rogaining.

VÝŇATEK Z PRAVIDEL IRF
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 čip
SI 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 odcizení či poruchy jednotky SI (nevydá světelný nebo zvukový signál) závodníci opíší
na okraj mapy záložní kód.
C161: Bodový zisk týmu se určí na základě záznamů načtených z čipů SI všech členů týmu.
Případné další výjimky z Pravidel rogainingu IRF budou uvedeny v Bulletinu č. 3.

POŘADATELÉ
International Rogaining Federation (IRF) a Česká asociace rogainingu (ČAR)

CENTRUM ZÁVODU
Česká republika, horský hotel Paprsek u Starého Města pod Sněžníkem, Olomoucký kraj
GPS: 50.2101400N, 16.9889456E
Centrum závodu, lyžařský areál chaty Paprsek, kde bude veškeré zázemí mistrovství i doprovodného závodu,
včetně kempu s vlastními stany, leží v oblasti odlehlé od civilizace.

Jediná silnička, vedoucí do areálu, bude v době konání mistrovství (středa 24. 8. – neděle 28. 8. 2022) pro
účastníky UZAVŘENA. Veškerá vozidla budou muset zaparkovat na neplacených parkovištích ve Velkém
Vrbně, cca 1,5 km dole pod chatou Paprsek. Po domluvě s pořadateli bude možno ve čtvrtek 25. 8. od 15:00 do
19:00 zdarma použít kyvadlovou přepravu těžkých zavazadel z parkoviště k chatě; ale účastníci do centra
budou muset dojít pěšky po modré turistické značce.
Po celou dobu konání Mistrovství světa platí zákaz vstupu do lesních porostů mimo značené cesty,
samozřejmě s výjimkou vlastních závodů a mapového tréninku.

ÚČASTNÍCI A TÝMY
Počet přihlášek je omezen na 1 000 účastníků. Týmy mohou být buď dvou, nebo tříčlenné.

OPATŘENÍ KVŮLI EPIDEMII COVID-19
V současnosti v České republice neplatí žádná protiepidemická opatření.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE
• MO — muži bez omezení věku
• WO — ženy bez omezení věku
• XO — nejméně jeden muž a jedna žena, bez omezení věku
• MY — muži, všichni mladší 23 let
• WY — ženy, všechny mladší 23 let
• XY — nejméně jeden muž a jedna žena, všichni mladší 23 let
• MV — muži, všichni 40 let a starší
• WV — ženy, všechny 40 let a starší
• XV — nejméně jeden muž a jedna žena, všichni 40 let a starší
• MSV — muži, všichni 55 let a starší
• WSV — ženy, všechny 55 let a starší
• XSV — nejméně jeden muž a jedna žena, všichni 55 let a starší
• MUV — muži, všichni 65 let a starší
• WUV — ženy, všechny 65 let a starší
• XUV — nejméně jeden muž a jedna žena, všichni 65 let a starší

ČASOVÝ PROGRAM
Středa 24. srpna 2022
15:00

Otevření campingu v centru závodu

16:00 – 22:00 Prezentace v centru závodu
Čtvrtek 25. srpna 2022
10:00 – 22:00 Prezentace v centru závodu
15:00 – 18:00 Otevřený meeting IRF v hotelu Paprsek
19:00

Slavnostní zahájení WRC 2022

Pátek 26. srpna 2022
8:00 – 9:30

Prezentace v centru závodu, připevňování čipů na nesnímatelné náramky

9:30

Výdej map

12:00

Start závodu MS 2022

15:00

Otevření stanu pro stravování (hash house)

19:50

Západ slunce

20:24

Konec občanského soumraku

Sobota 27. srpna 2022
5:25

Začátek astronomického rozbřesku

5:59

Východ slunce

9:00

Start závodu na šest hodin

12:00

Konec závodu MS 2022

12:30 – 14:00 Výdej pozávodního jídla účastníkům WRC 2022
15:00

Začátek vyhlášení vítězů

15:00

Konec závodu na šest hodin

15:00 – 16:00 Výdej pozávodního jídla účastníkům šestihodinovky
19:00

Promítání postupů vítězů

20:00

Pozávodní večírek

Neděle 28. srpna 2022
10:00

Uzavření campingu v centru závodu

DOPRAVA
Na přesun do Starého Města pod Sněžníkem doporučujeme využít hromadnou dopravu. Cesta vlakem i s
několika přestupy trvá přibližně stejnou dobu, jako osobním automobilem (např. z Prahy to jsou necelé 4
hodiny).
POŘADATELSKÁ DOPRAVA STARÉ MĚSTO – SKI AREÁL PAPRSEK A ZPĚT
Z nádraží ve Starém Městě na parkoviště ve Velkém Vrbně vás ve čtvrtek 25. 8. dopraví pořadatelská
kyvadlová přeprava; tuto službu bude nutno zamluvit prostřednictvím objednávkového formuláře. Stejným
způsobem proběhne i pozávodní doprava z Velkého Vrbna do Starého Města v sobotu 27. 8. po vyhlášení
výsledků mistrovství, nebo v neděli 28. 8. dopoledne.
Pokud chcete do závodního centra na Paprsek dojít pěšky, např. ze Starého Města nebo Ostružné, použijte
vždy pouze značené turistické cesty.
POŘADATELSKÁ DOPRAVA PRAHA – SKI AREÁL PAPRSEK A ZPĚT
Pořadatel nabízí odvoz autobusem z Prahy do Velkého Vrbna ve čtvrtek 25. 8. odpoledne i pozávodní odvoz
zpět do Prahy v neděli 28. 8. 2022 dopoledne. Zájemci o tuto dopravu, nechť se zapíší do objednávkového
formuláře, nebo kontaktují e-mail: transport@wrc2022.cz.

PŘÍJEZD AUTEM A PARKOVÁNÍ
Pokud plánujete přijet autem, vezměte v potaz, že vůz budete muset na celou dobu konání akce odstavit na
pořadatelském parkovišti ve Velkém Vrbně v dolní části skiareálu Paprsek, GPS souřadnice: N 50°12.00598', E
16°59.33042', a nebudete ho tedy mít po ruce.

UBYTOVÁNÍ
•

stanový tábor v centru závodu od středy 24. srpna do neděle 28. srpna 2022

•

další dostupné možnosti ubytování v okolí naleznete na webové stránce závodu

TERÉN
Kopcovitý terén Rychlebských hor a Králického Sněžníku podél česko-polského pomezí, nadmořská výška
mezi 500 a 1424 m n. m. Smíšené lesy s různou průchodností s hlubokými údolími a četnými potoky. Některé
bažiny jsou neprůchodné. Mnoho lesních cest a pěšin.
MAPA
Speciální mapa pro rogaining, měřítko 1:30 000, ekvidistance 10 m, stav jaro 2022
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. S ohledem na nadmořskou výšku a horský charakter
závodního prostoru nelze v termínu konání závodu vyloučit pokles teploty pod nulu, zejména v noci, silnější
vítr, bouřky či krupobití.
VOLNĚ ŽIJÍCÍ ŽIVOČICHOVÉ
Závodníci se mohou setkat s jeleny, srnci a liškami. Jiná divoká zvířata (kanec, jezevec…) potkáte jen zřídka.
Jediným jedovatým hadem v závodním prostoru je zmije, kterou lze potkat jen zřídka. Její kousnutí ohrožuje
život pouze alergikům, přesto však vyžaduje okamžité lékařské ošetření a podání protijedu.

PŘIHLÁŠKY
Po 31. 12. 2021 již neplatí žádná kvalifikační omezení, pouze počet přihlášek je omezen na 1 000 osob.
REGISTRACE
• registrace na závod probíhá pomocí on-line přihláškového formuláře na webu WRC 2022
• počet členů týmu je omezena na 2 nebo 3 členy
• závodníci, kteří se zaregistrují, budou e-mailem vyzváni, aby svou přihlášku potvrdili. Po tomto vyzvání
budou mít tři týdny na uhrazení poplatku.
STARTOVNÉ (ZA JEDNOHO ZÁVODNÍKA)
• 80, - € za osobu (při registraci do 31. května 2022)
• 95, - € za osobu (při registraci od 1. června 2022)
Startovné zahrnuje náklady na přípravu a uspořádání závodu, mapy, půjčení SI čipu, třídenní stanování a
parkování, stravování během závodu, pronájem zařízení a prostor, ceny, odvod pro IRF (9, - € za závodníka) a
místní poplatky.

ODHLÁŠKY A ZMĚNY
Při odhlášení týmu od 1. do 30. června 2022 bude vráceno 50 %.
Při odhlášení týmu od 1. do 31. července 2022 bude vráceno 25 %.
Při odhlášení týmu po 31. červenci 2022 se nevrací nic.
Složení týmu lze změnit bezplatně, doplnění týmu do trojice je možné, dokud není překročen maximální limit
přihlášených.
DOPROVOD A DIVÁ CI
Doprovod a diváci (od šesti let věku) pobývající v centru závodu zaplatí poplatek 30, - €, který zahrnuje:
třídenní stanování a parkování, stravování v hash house během závodu a závodní mapu, vydanou po skončení
závodu. Zaregistrujte, prosím doprovod prostřednictvím objednávkového formuláře.
DALŠÍ NABÍDKA
Pro doprovod a sportovce, kteří si netroufnou na mistrovský závod, připravujeme doprovodný
šestihodinový rogaining. Přihlášky spustíme začátkem června.
V nejbližší době vám web WRC 2022 nabídne také možnost pořídit si triko WRC 2022, buzolu pro severní
polokouli, popř. čelovky od firmy Lucifer.

MOŽNOSTI TRÉNINKU A SOUVISEJÍCÍ ZÁVODY
1) sobota 25. až neděle 26. června 2022 – Mistrovství ČR v rogainingu
2) 1. až 3. 7. 2022 – třídenní orientační závod Cena střední Moravy
3) středa 24. až čtvrtek 25. srpna 2022 – mapový trénink pro seznámení s charakterem terénu WRC 2022.
Další informace o možnostech tréninku, souvisejících závodech, zajímavých místech a kulturních akcích
budou v novinkách a v Bulletinu č. 3.

EMBARGOVANÝ PROSTOR

OZNAČOVÁNÍ KONTROL
Bude použit elektronický systém ražení SportIdent (Air+ mode). Každý závodník musí běžet s jedním SI čipem,
zapůjčeným od pořadatele.

HLAVNÍ POŘADATELÉ
ŘEDITEL ZÁVODU: JAN TOJNAR
E-mail: director@wrc2022.cz
mobil: +420-739-548-142
STAVITEL TRATÍ: ZBYNĚK KREJČÍK
E-mail: course-setter@wrc2022.cz
KONTROLOR TRATÍ: MIROSLAV SEIDL
E-mail: course-vetter@wrc2022.cz
INFORMACE O ZÁVODU
Webová stránka WRC 2022: https://wrc2022.rogaining.cz
Oficiální emailová adresa: info@wrc2022.cz
Informace v Bulletinu č. 2 nahrazují předběžné informace z Bulletinu č. 1.
Bulletin č. 3 bude zveřejněn v červenci 2022.

