
 

Bulletin 3 

Vážení závodníci, 

v Novohradských horách jsme při přípravě mapy a umísťování kontrol strávili 

mnoho hodin. Krajina nám ale nezevšedněla, naopak … Je pro Vás připraven 

náročný, ale krásný závod.                          

Těšíme se na viděnou pořadatelé 

Harmonogram závodu: 

Pátek 26.6. 2015 

8:00 – uzavření závodní prostoru pro závodníky i doprovod 

15:00 – otevřen kemp pro závodníky 

17:00 – 24:00 prezentace 

 

Sobota 27.6. 2015 

9:00 – 12:00 prezentace pro závod na 12 a 6 hodin 

24 hodin 12 hodin 6 hodin 

8:00 - 8:30 plombování SI 
8:45 výdej map 
10:45 uzavření startovního 
koridoru  
11:00 start 
 
15:00                     OTEVŘENÍ  

10:00 plombování SI 
10:15 výdej map 
11:45 uzavření startovacího 
koridoru 
12:00 start závodu 
24:00 cíl závodu 
HASH 

14:00 výdej map 
15:00 start závodu 
21:00 cíl závodu 
22:00 vyhlášení závodu 
 
 
HOUSU 

16:00 – orientační závod/procházka pro děti a příchozí 

Neděle 28.6. 2015 

9:30 dětská hra na shromaždišti 
11:00 cíl závodu na 24:00 
11:30 konec podávání protestů 
12:00 Hash house uzavřen 
12:30 vyhlášení výsledků 

17:00 uzavření kempu 



Centrum: Novohradské hory, Černé údolí, Hotel u pralesa  

48.6965975N, 14.6721553E  http://www.mapy.cz/s/ihCj 

 

Doprava:  

Parkování v centru závodu Černé Údolí Hotel u pralesa. Z důvodů podpory ekologické 

dopravy bude zpoplatněno částkou 50 Kč (2 Euro). 

Autobus staví v Černém Údolí jen několikrát denně. Zastávka Benešov n. Černou, Černé 

Údolí. viz. www.idos.cz  

Autobus pořadatelů odjíždí v pátek 17:00 z vlakového nádraží Kaplice nádraží a zastaví 

v 17:15 na autobusovém nádraží v Kaplici (návaznost na rychlík z Prahy s příjezdem v 16:42). 

http://www.mapy.cz/s/ihCj
http://www.idos.cz/


Zpět do Kaplice autobus odjíždí v neděli ve 14:30 z centra (návaznost na rychlík do Prahy 

s odjezdem 15:14). viz. www.idos.cz 

Jedna cesta autobusem 50 Kč (2 Euro). Prosím, o závazné potvrzení na e-mail: 

entries@erc2015.cz  

Ubytování: 

Kemp v centru závodu v objektu zrekonstruované bývalé vojenské roty v Černém údolí. 

Stanování je pro závodníky a jejich doprovod od pátku 15:00 do neděle 17:00 zdarma. 

K dispozici je pitná voda, sprchy, WC. Není k dispozici elektřina. 

Ve výjimečných případech je možné přespání ve stanech ze čtvrtka na pátek nebo z neděle 

na pondělí za 100,- Kč/osoba. 

Kapacita ubytování na postelích v centru závodu je od pátku do neděle již naplněná.  

(Noví zájemci o ubytování mimo termín závodu, kontaktujte, prosím, přímo Hotel u Pralesa 

http://www.hotelupralesa.cz/) 

Stravování: 

V Černém údolí ani v jeho nejbližším okolí není obchod s potravinami ani restaurace.  

Nabízíme a doporučujeme  možnost objednání jídla přímo z hotelové kuchyně pro 

závodníky a jejich doprovod od pátečního večera do nedělního oběda. (Ubytovaní v hotelu si 

mohu objednat i další jídla dle délky ubytování v hotelu.) 

Menu: 
 
Pátek 26.6. 
Večeře – bude se vydávat od 18h do 22h 
Hovězí vývar - 25Kč/1Eur 
Řízek s bramborovým salátem - 80Kč/3Eur 
 

Sobota 27.6. 

Snídaně - bude se vydávat od 7.30h do 9.30h – formou bufetu - 80Kč/3Eur 

Oběd – polévka - 25Kč/1Eur, hlavní chod - 80Kč/3Eur 

Večeře – polévka - 25Kč/1Eur, hlavní chod - 80Kč/3Eur 

 

Neděle 28.6. 

Snídaně - bude se vydávat od 8h do 9.30h – formou bufetu - 80Kč/3Eur 

Oběd - bude se vydávat od 11h do 13.30h 

Šerpská polévka - 25Kč/1Eur 
Rizoto s masem a sýrem - 80Kč/3Eur 

 

http://www.idos.cz/
http://www.hotelupralesa.cz/


Objednávky jídla posílejte, prosím, na  entries@erc2015.cz do středy 10.6. 2015 ve formátu: 

Název týmu – počet jednotlivých jídel – celková cena, způsob platby. 

Zaplatit je možné hotově při prezentaci nebo bankovním převodem.  

Číslo účtu: 2400694848/2010 

(IBAN: CZ3520100000002400694848; SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX; Bank name and address: Fio 

banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Prague 1, Czech Republic; Account owner name and 

address: Martin Zacek, Zahradnickova 26/28, 150 00 Prague 5, Czech Republic) 

  

Prezentace: 

Prezentace bude otevřena v pátek 26. 6. od 17:00 do 24:00. V sobotu 27. 6. od 9:00 do 

12:00, ale pouze pro 12 a 6 hodinový závod. 

 

Všichni závodníci jsou povinni se dostavit na prezentaci a podepsat souhlas, že závodí na 

vlastní nebezpečí. 

 

Proces prezentace, plombování SI čipu a výdeje map: 

• Na prezentaci bude možné doplatit nedoplatky (půjčovné SI čipu, startovné, jídlo). Prosím, 

připravte si drobné. 

• Závodníci s vlastním SI čipem se musí dostavit ke kontrole čipu. 

• Ve startovní obálce najdete: startovní čísla, zavírací špendlíky, SI čip půjčený od pořadatelů, 

náramky pro zaplombování SI čipu. 

• Při plombování SI čipu si vyberte frontu dle svého startovního čísla. Startovní číslo mějte 

s sebou. 

• K výdeji map si vezměte startovní číslo. Mapy vyzvedává pouze jeden člen týmu. 

    

Pokyny pro závodníky: 

Způsob hodnocení: Kontroly budou označeny na mapě a v popisech kódem, přičemž první 

číslice vynásobená deseti udává jejich bodovou hodnotu (od 30 do 90 bodů). Počet 

navštívených kontrol v libovolném pořadí si volí každý tým dle vlastního uvážení. O umístění 

daného týmu rozhoduje celkový 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. 

Vybavení kontrol: kontrolní stanoviště je vybaveno oranžovobílým lampiónem o velikosti 30 

x 30 cm a jednotkou SI. Lampiony nemají reflexy. 

 



Stravování během závodu: Hash house bude otevřen v sobotu od 15 hodin. K dispozici bude 

teplá i studená kuchyně a nápoje. Ppolévka, těstoviny, čaj, káva, voda, cereálie, čokoláda, 

banány, pomeranče, rozinky, hroznový cukr, buchty a tatranky. 

Další možnosti občerstvení: V prostoru závodu je povoleno využít restaurací a prodejen 

potravin k doplnění stravy.  

Pitná voda: v mapě jsou (symbolem kelímku) vyznačena místa, kde jsou prameny vhodné 

pro doplnění vody. 

Start 

Všichni závodníci se musí dostavit do prostoru startu 15 minut před startem. Každý závodník si zde 

nejprve vymaže svůj SI čip (krabička „CLEAR“) a poté zkontroluje (krabička „CHECK“) 

SI čipy 

Pro zaznamenání průchodu kontrolami je použitý systém SportIdent (SI). Pořadatelé vám čipy 

„připlombují“ páskou k zápěstí. V případě ztráty SI čipu nebo přetržení pásky jsou závodníci povinni 

vrátit se na start, kde jim bude půjčen nový čip resp. páska. Body se jim budou počítat ale jen od této 

doby. 

Při návštěvě Hash House si oražte vstupní (CHECK IN) a výstupní jednotku (CHECK OUT). 

Cíl 

V cíli oražte cílovou jednotku FINISH a vyčtěte si čipy v jednotce READ. 

Výsledky 

V cíli dostanete vytištěné své bodové ohodnocení a celkový čas. Finální celkové výsledky budou 

uveřejněné na stránkách závodu. 

Protesty 

Protesty závodníci mohou podat do 30 minut po ukončení závodu a to písemnou formou. 

Důležité  

Prosím za každých okolností si vyčtěte v cíli svůj SI čip. Je to pro nás kontrola, že jste se vrátili ze 

závodu zpět a nemusíme vás hledat. 

Pravidla:  

Závodí se podle pravidel IRF 

http://www.rogaining.com/attachments/article/300/IRF%20Rules%20of%20Rogaining%202

015.pdf 

B5 Novohradské hory jsou přírodním park. Je přísně zakázáno v něm odhazovat odpadky a 

odkládat během závodu jakékoliv věci. 

B6 Závodníci nesmí vystartovat před signálem start 

http://www.rogaining.com/attachments/article/300/IRF%20Rules%20of%20Rogaining%202015.pdf
http://www.rogaining.com/attachments/article/300/IRF%20Rules%20of%20Rogaining%202015.pdf


B7 Závodníci smí při závodě používat pouze buzolu a mapu poskytnutou pořadatelem. Je 

nepřípustné používat k orientaci jiných map či speciálních navigačních pomůcek (GPS, ani 

hodinek a telefonů s GPS apod.). 

 B8 Používání počítačů, telefonů či jiného software při plánování trasy je zakázáno. 

B9 Závodníci nesmí používat žádné dopravní prostředky. 

B12 Závodníkům nesmí při závodě ani při plánování pomáhat žádná další osoba. 

B13 Tým nesmí předem do závodního prostoru umístit žádné zásoby či vybavení. Nesmí je 

ani na trati zanechávat. Používání restaurací a obchodů je povoleno. 

B16  Tým musí absolvovat celý závod společně. Každý člen týmu musí provést označení 

průchodu kontrolním bodem sám v rozmezí 1 minuty. 

Důležitá upozornění: 

Závodníci jsou povinni dodržovat pokyny pořadatele a všechny právní normy platné na území 

České republiky a Rakouska. 

Každý závodník se akce účastní na vlastní nebezpečí a sám zodpovídá za svou bezpečnost. Při 

prezentaci je nutné podepsat prohlášení, že se závodu zúčastňujete na vlastní nebezpečí. 

Pořadatel neručí za žádné škody způsobené účastníky akce. 

Jury:   

Jan Tojnar (CZE) 

Sergey Yashchenko (RUS) 

Valters Kaminskis (LVA) 

 

Protesty: 

Protesty lze podávat do 30 minut po skončení závodu a složení vkladu 100 Kč. 

Mapa: Speciálka pro rogaining, měřítko 1 : 40 000, ekvidistance 10 m. Vrstevnice 

vygenerované z dat nového digitálního modelu reliéfu (DMR 4. generace, © ČÚZK 2014). 

Mapa bude na voděodolném papíru Pretex. Rozměr A2. 



 

Popisy kontrol: Popisy kontrol budou k dispozici na zvláštním listu papíru v české a 

anglické verzi.  

Terén: Podhorský až horský 650 – 1100 m.n.m.  

Na středoevropské poměry se jedná o divoký a svébytný prostor. Horské louky se střídají s 

hlubokými lesy, bažiny s vřesovišti. Opuštěné vesnice a zbytky ostře střežené hranice 

kontrastují s novými turistickými penziony.  

Východ a západ slunce a měsíce 27.6.2015: 

Černé Údolí, Loc: 48°41'50.122"N, 14°40'18.897"E  

Slunce  Měsíc  



rozednívání  04:19 východ měsíce (předešlý den) 16:13 

východ slunce 05:01 západ měsíce 02:31 

pravé poledne 13:05 východ měsíce 17:16 

západ slunce 21:08 průchod 22:14 

konec stmívání 21:50 západ měsíce (další den) 03:07 

Nadcházející úplněk bude 2. července 2015 

Počasí: 

Průměrná teplota v červnu je 15°C. Na teplotu má vliv tzv. letní monzun, který snižuje 

průměrnou teplotu června.  

Ve dne lze očekávat teploty nad 20°C, v noci kolem 8°C. V noci může být i chladněji, 

výjimečně mohou teploty klesnout i k 0°C.        http://www.yr.no (Černé údolí) 

Kategorie:  

1) Otevřené Mistrovství Evropy a MČR v rogainigu na 24 hodin  

(až do vyčerpání limitu se může přihlásit podle své kategorie jakýkoliv tým složený z 2-5 

členů). Kategore M (muži); W (ženy); X (smíšený tým – minimálně 1 žena) 

Youth (23-)  - MJ, XJ, WJ  (všichni členové týmu nesmí dosáhnout věku 23 let) 

OPEN - MO, XO, WO  

Veteteran (40+) – MV, XV, WV (všichni členové týmu musí dosáhnout minimálně v den 

závodu věku 40 let)  

Superveteran (55+) – MSV, XSV, WSV (všichni členové týmu musí dosáhnout minimálně 

v den závodu věku 40 let) 

Ultraveteran (65+) – MUV,XUV,WUV (všichni členové týmu musí dosáhnout  minimálně 

v den závodu věku 65 let) 

2) Rogaining na 12 hodin – vyhlášen jako MČR 

(až do vyčerpání limitu se může přihlásit podle své kategorie jakýkoliv tým složený z 2-5 

členů). Kategore M (muži); W (ženy); X (smíšený tým – minimálně 1 žena) 

OPEN - MO, XO, WO 

3) Rogaining na 6 hodin  

(až do vyčerpání limitu se může přihlásit podle své kategorie jakýkoliv tým složený z 2-5 

členů). Kategore M (muži); W (ženy); X (smíšený tým – minimálně 1 žena) 

OPEN - MO, XO, WO 

Přihlášky, startovné: 

1) Otevřené Mistrovství Evropy a MČR v rogainigu na 24 hodin  

do 20. června – 1950,- (pro členy ČAES 1150,-)/osoba 

Zapůjčení SI čipu 100,- Kč/osoba 

Použitelné čipy: 

http://www.yr.no/


SI-6 č. 500001 – 999999 64k;  

SI-10 č. 7000001 – 7999999 128k 

SI-11 č. 9000001 – 9999999 128k;  

2) Otevřené MČR v rogainingu na 12 hodin   

do 20. června – 1100,-Kč/osoba 

Zapůjčení SI čipu 100,- Kč/osoba 

Použitelné čipy řada SI- 6 a vyšší 

3) Rogaining na 6 hodin  

Do 20. června – 500,- Kč/osoba 

na místě  750,- Kč/osoba  

Zapůjčení SI čipu 100,- Kč/osoba 

Použitelné čipy řada SI- 6 a vyšší 

 

Kontakt: 

web: http://www.erc2015.cz/ 

víza: visa@erc2015.cz 

info: info@erc2015.cz 

přihlášky: entries@erc2015.cz  

 

Ondřej Skripnik (ředitel závodu) 

 E-mail: ondrej.skripnik@fhs.cuni.cz 

Mobile: +420-737-372-573 

  

 

 

http://www.erc2015.cz/
http://erc2015.cz/
http://erc2015.cz/
mailto:ondrej.skripnik@fhs.cuni.cz

