
26. Mistrovství České republiky v rogainingu

Rozpis

Pořádající orgán:
Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu (ČAR)

Pořádající subjekt:
Orienteering Adventure (OAV)

Datum:
25. - 26. června 2022

Místo:
Hnátnice, okres Ústí nad Orlicí

Centrum závodu:
Sokolovna a přilehlé hřiště – GPS 50.0167975N, 16.4477058E

Druh závodu:
Mistrovství České republiky v rogainingu na 24 hodin
Veřejný rogainingový závod na 12 hodin
Veřejný rogainingový závod na 6 hodin

Prostor závodu:
Vymezen obcemi: Vamberk – Brandýs nad Orlicí – Jehnědí – Sloupnice – Česká Třebová 
– Lanškroun – Jablonné nad Orlicí – Mladkov – Žamberk

Terén:
Zvlněný terén protnutý údolím Orlice. Občas dovedou kopečky překvapit svojí strmostí. 
Okolo řeky se i skalka najde. Civilizace je vidět skoro na každém kroku, nicméně někdy je 
tato reprezentována rozsáhlými poli nebo pastvinami. V lesích je hustá síť cest, které 
nejsou vždy všechny v mapě. V údolích prakticky vždy najdete silnice. Nadmořská výška 
cca 300 – 720 m n. m.

Mapa:
Turistická z tvorby firmy SHOCArt, bez turistických značek, měřítko 1:50 000, ekvidistance
10 m, vytištěná na vodovzdorném „papíru“.

Podmínky účasti:
Všichni závodníci budou na prezentaci podepisovat prohlášení, že startují na vlastní 
nebezpečí, a že nejeví známky nakažení COVID 19 (pokud tu s námi tento vir ještě bude).
Za účastníky mladší 18 let toto prohlášení podepíše jejich rodič, nebo zákonný zástupce, 
nebo lze toto prohlášení přivézt již podepsané z domova.
Závodníci mladší 15 let se mohou zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
M ČR na 24 hodin se smí zúčastnit pouze sportovci registrovaní v ČAR (týká se všech 
členů týmu). Bezplatná registrace je možná na prezentaci.

Týmy a kategorie:
Tým tvoří 2 – 5 závodníků. Všichni členové týmu musí absolvovat celý závod pohromadě. 
Při vzdání kteréhokoli člena družstva se musí kompletní tým dostavit do cíle a závod 
společně ukončit.
Přihlásit se můžete do následujících kategorií:

http://www.rogaining.cz/
https://en.mapy.cz/turisticka?x=16.4477058&y=50.0168389&z=17&base=ophoto&q=50.0167975N,%2016.4477058E&source=coor&id=16.4477058,50.0167975&ds=1
https://www.hnatnice.cz/
http://www.o-adventure.cz/


MČR na 24 hodin (MY, WY, XY, MO, WO, XO, MV, WV, XV, MSV, WSV, XSV)
Veřejný závod na 12 hodin (MO12, WO12, XO12)
Veřejný závod na 6 hodin (MO6, WO6, XO6)
Upřesnění zkratek:

• M – tým tvoří výhradně muži
• W – tým tvoří výhradně ženy
• X – v týmu je alespoň jeden muž a alespoň 1 žena
• J – kategorie Youth – všichni členové týmu musí být v den startu ve věku 23 let 

nebo mladší, tj. narozeni 26. 6. 1999 či později
• O – open – bez omezení věku
• V – veteráni – všem členům týmu musí být v den startu min. 40 let, tj. narození 

25. 6. 1982 či dříve
• SV – superveteráni – všem členům týmu musí být v den startu min. 55 let, tj. 

narozeni 25. 6. 1967 či dříve

Systém ražení:
Elektronický systém SportIdent. Každý člen týmu musí mít svůj SI čip. Čipy budou 
zaplombovány při prezentaci závodníka a odplombovány až pořadatelem po doběhu 
závodníka. V případě porušení plomby bude tým diskvalifikován.
Pro závody na 12 a 24 hodin doporučujeme použít pouze čipy se zvýšenou kapacitou. 
Pokud se přihlásíte s nízkokapacitním čipem (30 kontrol u SI 5 a 8 nebo 50 kontrol u SI 9),
nezapočítáme vám žádné kontroly kromě těch zaznamenaných v čipu. Vysokokapacitní 
čipy si můžete za cenu 100 Kč zapůjčit od pořadatele, objednávky přijímáme spolu s 
přihláškou k závodu. Čip pro vás bude připraven na prezentaci.

Přihlášky:
Výhradně pomocí přihláškového systému na webu závodu.
Pro účely vytvoření registru sportovců ČAR bude od závodníků z České republiky systém 
vyžadovat vyplnění místa trvalého pobytu. Státní orgány budou časem ověřovat soulad 
registrovaného bydliště s adresou uvedenou v občance.

Startovné (za 1 osobu):
Závod na 12 a 24 hodin – základní startovné 500 Kč / zvýšené startovné 750 Kč
Závod na 6 hodin – základní startovné 350 Kč / zvýšené startovné 525 Kč
Základní startovné platí v případě přihlášení a zaplacení do 13. 6. 2022. Po tomto datu 
budou přihlášky pouze za zvýšené startovné a pouze do počtu vytištěných map navíc.
Startovné zahrnuje pro všechny kategorie mapu, popisy, parkování na vyhrazené obecní 
cestě, možnost noclehu ve vlastních stanech, využití sociálních zařízení, pitnou vodu a pro
kategorie závodu na 12 a 24 hodin základní občerstvení při závodě v hash house.
Startovné uhraďte na účet 283838208/0300 s variabilním symbolem 22xxxx, kde xxxx je 
pořadové číslo vaší přihlášky v přihláškovém systému. V případě platby zaslané 
na poslední chvíli předložte na prezentaci kopii dokladu o zaplacení.

Doprava:
Vlastními dopravními prostředky nebo hromadnou dopravou. V pátek jezdí autobusy do 
obce celkem často, ale o víkendu jedou jenom dva autobusy každým směrem za den. 
Vlaková zastávka je 2,5 km od centra a je obsluhována mnohem častěji.

Parkování:
Pouze na vyhrazené obecní cestě. Cesta bude po dobu závodu jednosměrná. Vzdálenost 
parkoviště od centra je 1,4 – 1,7 km z kopce (po závodě je to ovšem do kopce…). 
Prosíme, neparkujte mimo tuto cestu jinde po obci, i kdyby to šlo.



Ubytování:
Ubytování ve stanu je zahrnuto v ceně startovného. Další ubytování si závodníci musí 
vyhledat a zajistit sami. Přímo v obci jsou ubytovací kapacity velmi omezené.

Stravování a občerstvení:
V obci nejsou aktuálně žádné fungující restaurace :-(
Místní obchod s potravinami, asi 800 m od centra, má otevřeno v pátek do 17:00 a v 
sobotu do 11:00. V neděli je zavřený.
V centru závodu bude během akce zajištěn základní bufet (pivo, nealko nápoje, káva, čaj, 
něco teplého na zub, sušenky, do vyprodání pečivo a něco na něj a pravděpodobně i 
nějaké domácí upečené laskominy).
Hash house bude nabízet základní občerstvení (teplé a studené nápoje, teplé jídlo, 
těstovinový salát, ovoce, sladkosti, sůl, …)
V závodním prostoru jsou hospody, které budou zaneseny do mapy.

Časový harmonogram závodu:
Pátek 24. 6. 2022

17:00 – 22:00 prezentace
(večer oslava svátku Honzů)

Sobota 25. 6. 2022
od 7:00 prezentace
8:00 výdej závodních map pro závod na 12 hodin
9:00 start závodu na 12 hodin
10:00 výdej závodních map pro závod na 24 a 6 hodin
11:00 start závodu na 6 hodin
12:00 start závodu na 24 hodin
17:00 konec závodu na 6 hodin
po 17:30 předpokládaný začátek vyhlašování vítězů závodu na 6 hodin
21:00 konec závodu na 12 hodin
po 21:30 předpokládaný začátek vyhlašování vítězů závodu na 12 hodin

Neděle 26. 6. 2022
12:00 konec závodu na 24 hodin
13:30 předpokládaný začátek vyhlašování vítězů závodu na 24 hodin

Průběh závodu a hodnocení:
Kontroly jsou v mapě a popisech označeny kódem, přičemž číslice v řádu desítek, 
vynásobená deseti, udává jejich bodovou hodnotu. Počet a pořadí navštívených kontrol si 
volí každý tým dle vlastního uvážení.
Průchod kontrolou se označí vložením čipu do razící jednotky SI (musí bliknout a pípnout).
Kontrolní stanoviště je vybaveno oranžovobílým lampionem o velikosti 30×30 cm a 
SI jednotkou. Pouze v případě, že bude SI jednotka nefunkční, použije závodník náhradní 
ražení kleštěmi. A protože se v Česku, přiznejme si to, krade, tak pouze tehdy pokud bude
celé vybavení kontroly ukradeno, budou v popisech instrukce, jak prokázat průchod 
kontrolou jiným způsobem.
O umístění týmu v celkovém pořadí rozhoduje dosažený bodový zisk, při rovnosti bodů 
nižší dosažený čas. Při překročení časového limitu bude odečteno 20 bodů za každou 
započatou minutu zpoždění. Při překročení časového limitu o 30 minut a více nebude tým 
hodnocen.

Funkcionáři závodu:
Ředitel závodu: Robert Müller



Stavitel tratí: Tomáš Leštínský
Hlavní rozhodčí: Jan Fátor

Informace:
Na webu: http://www.o-adventure.cz//stranka.php?co=2022rogaining
Mobil: 725 850 045 (Jan Fátor)

Povinné vybavení:
Reflexní pásky nebo součásti oděvu při pohybu po silnicích za snížené viditelnosti. 
Doporučeným vybavením je píšťalka.

Další povolené vybavení závodníka:
Závodník smí k navigaci používat pouze mapu dodanou pořadatelem a buzolu. Závodník 
může používat při závodě veřejných stravovacích a zásobovacích zařízení (hospody, 
obchody, benzínky, ...), dobrotu místních obyvatel, kteří mu dají napít, své nenavigační 
vybavení v prostoru centra, věci k přenocování a pro plánování provázek, špendlíky, 
kurvítko (křivkoměr), tužky a podobné analogové věci. Zakázáno je používání mobilních 
telefonů a jiných elektronických přístrojů, které by sloužily k aktivnímu používání navigace,
měření vzdálenosti a to včetně výškoměru. Telefon či hodinky s pasivním záznamem 
polohy závodníka jsou povoleny a závodník je smí používat v souladu s fair play.

Upozornění:
Všichni závodníci závodí podle platných pravidel IRF. Případné výjimky z pravidel budou 
uvedeny na webových stránkách závodu a v pokynech.
Každý závodník se akce účastní na vlastní nebezpečí a zavazuje se nezpůsobit žádné 
škody na majetku osob, přes jejichž pozemky bude probíhat/procházet, což stvrdí též 
svým podpisem na prezentaci.
Pořadatel neručí za žádné škody způsobené účastníky akce.

Poděkování:
Obec Hnátnice
Lesy ČR
SHOCArt

Schváleno:
Rozpis byl chválen Prezídiem ČAR dne 30. 03. 2022.

https://www.shocart.cz/
https://lesycr.cz/
https://www.hnatnice.cz/
http://www.o-adventure.cz//stranka.php?co=2022rogaining

