Federaţia Romană de Orientare
Regulamentul Concursurilor de Rogaining (2020)

Regulamentul a fost elaborat pe baza prevederilor statutului și regulamentului Federației
Internaționale de Rogaining (IRF), cât și a statutului Federației Române de Orientare.
Regulamentul este compus din șapte părți, după cum urmează:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Definiție
Scurt Istoric
Preambul
Reguli pentru concursuri
Standarde tehnice pentru organizatori
Cerințe speciale pentru Campionatul Național de Rogaining
Recomandări pentru organizatori

1. Definiție:
Rogaining este o disciplină sportivă de lungă distanță care are la baza orientarea, unde
echipe formate din 2- 5 persoane, navighează pe un teren necunoscut cu ajutorul unei
hărti și a unei busole, cu scopul de a găsi cât mai multe posturi de control și de a strânge
cât mai multe puncte, într-un interval de timp dat. Fiecare post de control va avea o
valoare în puncte, valoare alocată pe baza unei combinații dintre distanță și gradul de
dificultate.

2. Scurt Istoric:
Rogainingul se naște în anul 1976, la Melbourne în Australia, când au fost organizate
evenimente cu caracteristicile rogainingului, de către Alpinism Club- Melbourne
University.
Cuvântul Rogaining este derivat din numele a trei dintre fondatori, Rod Phillips, Gail
Davis (Phillips née) și Neil Phillips (Rogaine, deci "rogaining", "rogainer" etc.), care erau
toți membrii echipei Surrey-Thomas Rover. Această echipă a organizat prima competiție
de Rogaining din lume.
Prima ediție a campionatului mondial de Rogaining, a avut loc in 1992, în Beechworth,
Australia.
În România, prima competiție de Rogaining a fost organizată în anul 2017 în Poiana
Brașov, de doua cluburi sportive afiliate la FRO: C.S. Transylvania Rogaining și C.S.
Babarunca Săcele.
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3. Preambul:
P.1 Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru toți membrii afiliați la
Federația Română de Orientare, și trebuie să fie aplicate în toate competițiile de
Rogaining organizate pe teritoriul României.
P.2. Acest regulament este obligatoriu în egală măsură pentru participanții la
competițiile de Rogaining, nelegitimați la vreun club de orientare afiliat la FRO.
P.3. Orice club sportiv sau asociație județeană/ municipală, membrii afiliați ai FRO, pot
organiza competiții de Rogaining de nivel național și internațional, cu aprobarea
subcomisiei de Rogaining din cadrul FRO.
P.4. Organizatorii competițiilor de Rogaining pot să adauge reguli adiționale la acest
regulament, cu aprobarea subcomisiei de Rogaining și al Consiliului Director FRO, atât
timp cât nu intră în conflict cu regulamentul IRF.
P.5. Pentru competițiile cu o durata mai mica de 12 ore, care urmăresc promovarea
Rogainingului, regulile adiționale pot fi aprobate direct de comitetul de organizare al
competiției.
P.6. Pentru organizarea competiţiilor internaţionale de Rogaining sub egida IRF se va
respecta întocmai Regulamentul IRF.
P.7. FRO susține politica IOF si IRF care interzice utilizarea substanțelor sau procedeelor
dopante de către concurenți. Dopingul (dopajul) este interzis, indiferent de forma sa, în
toate competițiile de Rogaining.
P.8. Fair-Play-ul sportiv, trebuie să fie principiul de ghidare în interpretarea acestor
reguli de catre sportivi, organizatori și juriul de concurs.
P.9. Necunoaşterea regulamentului nu poate fi invocată ca scuză pentru nerespectarea
prevederilor acestuia.

4. Reguli de concurs:
R.1. O echipă poate fi formată din doi, trei, patru sau cinci membri.
R.2. Fiecare echipă este formată dintr-un grup de participanți care parcurg împreună
traseul ales, de la începutul și până la sfârșitul competiție. Echipa funcționează ca o
singură unitate pentru siguranța și sprijinul membrilor săi și nu funcționează în niciun
caz, ca o echipă de ștafetă.
R.3. Pe timpul competiției, membrii echipei trebuie să se afle permanet în contact
vizual si verbal, si să nu se departeze unul față de celălalt mai mult de 50 de metri.
R.4. Pe timpul competiției concurenții se pot deplasa numai pe jos.
R.5. În cazul în care un concurent dorește să se retragă dintr-o echipă pe timpul
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competiției, întreaga echipă se va întoarce în zona administrativă și notifică
organizatorii. Se consideră că echipa inițială a încheiat cursa. În cazul în care se
formează o nouă echipă, poate fi admisă în concurs la latitudinea organizatorilor, dar nu
i se va acorda punctajul acumulat până atunci.
R.6. Concurenții nu au voie să intre în zona de concurs până nu se dă startul oficial al
competiției.
R.7. Fiecare concurent trebuie să aplice numărul de concurs la vedere, pe piept, spate
sau coapsa piciorului.
R.8. Echipele sunt obligate ca pe timpul competiției, să arate numărul de concurs
oricarui oficial al evenimentului sau unei alte echipe din concurs la solicitarea acestora.
R.9. Fiecare concurent va pleca în concurs, cu un dispozitiv SI-card, care va fi prins la
încheietura mâinii, cu o brățară specială cu sigiliu. Operațiunea de prindere (înaintea
competiției) și desigilare (la finalul competiției), va fi facută exclusiv de organizatori.
R.10. În cazul în care brățara se rupe accidental pe traseu, echipa trebuie să anunțe cât
mai urgent organizatorii în momentul în care ajunge la HH, sau dacă se întâlnesc cu ei
pe traseu.
R.11. Singurele dispozitive permise pentru orientarea în teren pe timpul competiției
sunt: busolele magnetice și hărțile de concurs.
R.12. Este interzisă posesia sau folosirea altor dispozitive de orientare cum ar fi:
ceasurile cu GPS, pedometre, altimetre, telefoane mobile, alte dispozitive cu sistem GPS
încorporat, etc.
R.13. Echipele pot primi permisiunea de a lua cu ele pe traseu, dispozitive interzise
care nu furnizează niciun semnal sonor, cu condiția ca acele dispozitive să fie sigilate în
pungi speciale opace, livrate de organizatori, în zona de validare. Organizatorii vor lua
în evidență echipele care primesc permisiunea de a lua cu ele pe traseu dispozitive
interzise, iar la finalul competiției vor verifica dacă sigiliul este intact și dispozitivele nu
au fost folosite.
Echipele care nu vor prezenta imediat după finalul competiției, dispozitivele la control,
vor fi descalificate.
R.14. Fiecare echipă are dreptul să aibă asupra sa un telefon mobil care va fi sigilat în
pungi speciale opace, și-l va folosi numai în caz de urgență. Organizatorii vor verifica la
finalul competiției dacă sigiliul este intact și vor desigila punga. Echipele care nu vor
prezenta telefoanele la control, imediat după finalul competiției, vor fi descalificate.
R.15. Este interzisă folosirea echipamentelor de comunicații cum ar fi stațiile radio
portabile de tip Walkie-Talkie, sau alte echipamente de acest gen. Folosirea unor astfel
de echipamente pe timpul competiției, atrage descalificarea echipei/ echipelor în cauză.
R.16. Echipele nu au voie să colaboreze cu alte echipe pe timpul competiției, și nici nu
vor urma în mod deliberat o altă echipă.
R.17. Pe timpul competițiilor de Rogaining, echipele nu au dreptul să colaboreze sau să
fie ajutate de echipe de suport sau alte persoane care să-i ajute cu informații,
echipament, mâncare, suplimente nutritive, sau orice alt ajutor extern.
R.18. În situația în care o echipă aude semnale de ajutor din partea altei echipe, se
deplasează în direcția respectivă și acordă ajutor. În acest caz echipele respective nu
vor intra sub incidența punctului R.16.
R.19. Bagajul concurenților este verificat de organizatori înainte de start, și trebuie să
conțină în mod obligatoriu, echipamentul indicat de organizatori în buletinele
informative.
R.20. Fiecare concurent va avea un fluier pe timpul competiției. În caz de urgență, va
fluiera o serie de semnale scurte, pentru a chema în ajutor o altă echipă sau
organizatorii.
R.21. Concurenții nu au voie să arunce pe traseu niciun echipament, ambalaj sau
aliment din bagaj. Dacă se constată că echipa a încălcat această regulă, echipa va fi
descalificată.
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R.22. Pentru a putea participa la compeție, fiecare concurent trebuie să semneze o
Declarație pe Proprie Raspundere. Informațiile din declarația respectivă vor fi disponibile
publicului cel târziu în momentul deschiderii înscrierilor și poate fi completată și
semnată la biroul de validare.
Respect pentru natură și proprietate
R.23. Concurenții vor respecta proprietatea publică și privata.
R.24. Vor fi respectate toate reglementările de protecţie a naturii, silvice, de
vânătoare, de proprietate, etc. din zonă.
R.25. Concurenții nu vor traversa terenuri agricole proaspăt semănate sau pe care
cresc culturi, cu excepția cazului în care este permis de organizatori.
R.26. Concurenții vor păstra o distanță rezonabilă față de locuințe și proprietați
private.
R.27. Concurenții nu vor arunca gunoi în zona de concurs.
R.28. Concurenții nu vor fuma sau aprinde focul pe timpul competiției.
R.29. Concurenții nu au voie sa fie însoțiți de animale de companie pe timpul
competiției, și nici în zona de campare sau în zona administrativă.
R.30. Concurenții nu au voie să aibă asupra lor arme de orice fel inclusiv arme de foc,
pe timpul competiției.

5. Standarde Tehnice pentru Organizatori:
Durata competițiilor:
T.1. Durata unei competiții de Rogaining este de 24 ore.
T.2. Se pot organiza și competiții cu durată mai mică de timp, pentru promovarea
Rogaining-ului în rândul copiilor sau al persoanelor care doresc să cunoască tainele
acestui sport. Cele mai scurte competiții pot fi de 1 oră și se pot ajunge până la
12 ore.

Categoriile de Participare
T.3. În competițiile de Rogaining echipele se împart în urmatoarele categorii:

MJ
WJ
XJ

Masculin Tineret – echipe formate din bărbați sub 23 ani
Feminin Tineret – echipe formate din femei sub 23 ani
Mixt Tineret – echipe formate din cel puțin un bărbat si o
femeie, toți cu vârsta sub 23 ani

MO

Masculin OPEN – echipe formate din bărbați fără limită de
vârstă
Feminin OPEN –echipe formate din femei fără limita de vârstă
Mixt OPEN – echipe formate din cel puțin un bărbat și o femeie
fără limită de vârstă

WO
XO
MV
WV

Masculin Veterani – echipe formate din bărbați peste 40 ani
Feminin Veterani – echipe formate din femei peste 40 ani
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XV
MSV
WSV
XSV
MUV
WUV
XUV

Mixt Veterani – echipe formate din cel putin un bărbat si o
femeie, toți cu vârsta de peste 40 ani
Masculin Super Veterani – echipe formate din bărbati peste
55 ani
Feminin Super Veterani – echipe formate din femei peste 55
ani
Mixt Super Veterani – echipe formate din cel putin un bărbat
și o femeie, toți cu vârsta de peste 55 ani
Masculin Ultra Veterani – echipe formate din bărbati peste 65
ani
Feminin Ultra Veterani – echipe formate din femei peste 65
ani
Mixt Ultra Veterani – echipe formate din cel putin un bărbat si
o femeie, toți cu vârsta de peste 65 ani

T.4. În cadrul competițiilor unde se urmarește promovarea Rogaining-ului și unde
participă mulți copii, se pot adăuga categorii de vârstă de genul: Family, Junior…
T.5. Pentru categoriile: MJ, WJ, XJ, MV, WV, XV, MSV, WSV, XSV, MUV, WUV, XUV,
vărsta va fi calculată, față de prima zi de concurs.
T.6. Dacă o echipă are în componență un membru cu vârstă mai mică de 14 ani,
trebuie să aibă obligatoriu un alt membru cu vârstă mai mare de 18 ani.
T.7. Pentru concurenții minori (sub 18 ani) este obligatoriu acordul părinților sau al
tutorelui.
T.8. În competițiile de Rogaining toate echipele sunt înscrise la categoria OPEN. În
plus echipele înscrise la categoriile de vârstă superioare, sunt înscrise automat și în
categoriile inferioare cu excepția categoriei “Tineret”.
Exemplu:
- Clasamnetul OPEN cuprinde toate echipele de Tineret, Veterani, Super Veterani si
Ultra Veterani;
- Clasamentul Veterani, cuprinde si toate echipele inscrise la categoriile Super
Veterani si Ultra Veterani;
- Clasamentul Super Veterani, cuprinde si toate echipele inscrise la categoria Ultra
Veterani.
T.9. Participanții la competițiile de Rogaining nu au restricții privind legitimarea la
vreun club sportiv afiliat la FRO. Echipele pot să aibă în componența lor atât sportivi
legitimați cât și sportivi nelegitimați.
(există o singură restricție care se aplică doar în cadrul campionatelor naționale - vezi
C.7. si C.8.).
Invitația de concurs
T.10. Invitația de concurs trebuie să cuprindă cel puțin urmatoarele informații:
a) Denumirea evenimentului si organizatorii;
b) Centrul de concurs;
c) Zona de concurs și anunțul că zona respectiva intră în carantină;
d) Data la care o să fie transmis Buletinul nr. 1;
e) Date contact.
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Buletinele informative
T.11. Informații detaliate despre concurs se vor transmite sub forma unor buletine
informative, după cum urmează:
- Buletinul nr. 1 Acest buletin va cuprinde informațiile preliminare despre
competiție:
a) Denumirea evenimentului și organizatorii;
b) Locul de desfașurare și centrul de concurs;
c) Zona de carantină;
d) Formatul evenimentului și regulile de concurs;
e) Categoriile de concurs;
f) Data la care încep înscrierile și taxele de concurs;
g) Modul și formularul de înscriere;
h) Modelul Declarație pe Proprie Răspundere;
i) Programul preliminar al competiției;
j) Informații turistice;
k) Informații de călătorie;
l) Posibilități de cazare și masă pentru participanți;
m) Datele de contact ale organizatorilor;
n) Datele la care vor fi publicate urmatoarele buletine informative.

-

Buletinul nr. 2 Acest buletin va veni în completarea Buletinului nr.1, și va aduce
informațiile de bază despre competiție:
a) Denumirea evenimentului și organizatorii;
b) Locul de desfașurare și centrul de concurs;
c) Zona de carantină;
d) Formatul evenimentului și regulile de concurs;
e) Informații despre harta de concurs;
f) Categoriile de concurs;
g) Taxele de concurs și perioadele în care se fac plățile;
h) Modul și formularul de înscriere;
i) Echipament obligatoriu;
j) Echipament recomandat;
k) Echipament interzis;
l) Închiriere echipament;
m) Taxe privind deteriorarea sau pierderea echipamentului închiriat;
n) Asigurări;
o) Programul competiției;
p) Sistemul de cronometrare folosit;
q) Posibilitați de antrenament cu o zi înainte de concurs;
r) Informații meteo din perioada concursului (media temperaturilor, media
precipitațiilor…);
s) Informații privind orele când se realizează, apusul soarelui/ lăsarea
întunericului/ când se luminează/ răsaritul soarelui pe timpul competiției;
t) Modelul Declarației pe Proprie Răspundere;
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u) Informații despre flora si fauna din zona de concurs;
v) Politica de anulare și restituire a taxelor de concurs;
w) Componența juriului pentru reclamații după concurs;
x) Perioada în care se acceptă reclamatiile și taxa aferentă;
y) Premii;
z) Informații turistice;
aa) Posibilitați de cazare și masă pentru participanți;
bb) Informații de călătorie;
cc) Date privind Hash House;
dd) Datele de contact ale organizatorilor;
-

Buletinul nr. 3 sau Informații înainte de Start (eng. Pre Start Information).
Acest buletin vine în completarea buletinului nr.2
a) Numarul posturilor de control și valoarea lor totală;
b) Informații despre punctele de hidratare;
c) Dimensiunea hărții (în centimetri);
d) Locatia unde se va face validarea;
e) Informații privind zona unde se poate face antrenamentul cu o zi înaintea
competiției, și dimensiunile hărții de antrenament;
f) Descrierea zonelor de campat și de parcare;
g) Date privind Hash House, meniul pe timpul competiției și la final;
h) Facilitați puse la dispoziția participanților și spectatorilor în centru de concurs
(birou de informare, post de prim ajutor, prize pentru încarcarea dispozitivelor
mobile, toalete, dușuri, cafenea, programul microbuzelor, vânzare de articole
sportive, locuri de joacă pentru copii, serviciu depozitare bagaje…);
i) Locația unde se află ceasul cu ora oficială a competiției (participanții vor fi
invitați sa-și fixeze ceasurile conform orei de pe ceasul oficial);
j) Ora de intrare în zona de start;
k) Numerele de urgentă;

Harta de concurs
T.12. Fiecare membru al echipei trebuie să primească o copie a hărții de concurs.
T.13. Harta de concurs trebuie să redea corect planimetria, nivelmentul şi vegetaţia din
zona de concurs, și să fie realizată în cel puțin patru culori.
T.14. Harta trebuie să fie realizată la o scară care poate porni de la 1:24.000 până la o
scară de maxim 1:64.000. Cea mai folosită variantă este cea de 1:24.000.
T.15. Pentru concursuri mai mici ca durată, unde suprafața de concurs este mai mică,
se poate folosi o scară mai mare care poate începe de la 1:10.000.
T.16. Echidistanța folosită în general este de 10m, dar poate ajunge până la un maxim
de 20m.
T.17. Zonele interzise trebuie marcate în mod clar pe hartă, în scopul de a ajuta
echipele să planifice din timp traseul pe care-l vor urma fără să traverseze zonele
respective.
T.18. Hărtile vor fi imprimate în așa fel încăt să fie ușor lizibile, atât la lumină naturală
cât și artificială.
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T.19. Hărtile de concurs trebuie tipărite pe hârtie specială, rezistentă la rupere și
umiditate.
T.20. Hărțile de concurs cât și descrierile posturilor vor fi livrate echipelor concurente cu
cel putin 2 ore și nu cu mai mult de 4 ore înainte de ora de începere a competiției. În
general pentru competițiile de 24 ore, harta și descrierile posturilor se înmănează
echipelor participante cu 3 ore înainte de ora de start.
Terenul de concurs
T.21. Terenul trebuie să fie adecvat pentru competiții de Rogaining.
T.22. Terenul de concurs să nu fi fost folosit cât mai mult timp posibil înainte de
competiție și trebuie ales astfel încât, niciun concurent să nu aibă avantaje nemeritate.
T.23. Terenul de concurs trebuie să fie declarat zona interzisă (de carantină) imediat ce
a fost stabilită desfasurarea competiției.
T.24. Permisiunea de acces, dacă este necesar, în zona interzisă trebuie sa fie obținută
de la organizator. Intrarea în zonele declarate închise fără acordul organizatorului,
atrage după sine descalificarea celor în cauză.
Posturile de Control
T.25. Un post de control este materializat în teren printr-un lampion format din trei fețe
cu dimensiunile de 30x30 cm, aranjate în formă de prismă triunghiulară. Fiecare față
trebuie împărțită pe diagonală, o jumatate albă și o jumatate portocalie.
T.26. Fiecare post de control trebuie sa fie în general vizibil la lumina zilei de la cel
puțin 25 metri, și trebuie să fie instalat între 0,5 și 2 metri deasupra solului
(de preferință la nivelul ochilor).
T.27. Distanța dintre posturile de control se recomandă a fi de la unu până la patru
kilometri.
T.28. Fiecare post de control trebuie să fie indentificat printr-un cod numeric, care este
fixat/ lipit pe stația din postul respectiv. Codul este înscris deasemenea pe harta de
concurs cât și în descrierea posturilor.

Descrierea posturilor
T.29. Pe hărțile de Rogaining descrierea posturilor se face în două variante:
a) Descrierea posturilor textual (folosită într-o proporție de 90%, si
recomandată de IRF). Pentru descrierea posturilor textual, se folosesc
articolele hotărâte și nehotărâte dupa cum urmează:
nehotărât (eng.“a”): când elementul care apare în descriere nu se vede pe
hartă (nu este reprezentat pe hartă);
exemplu: un pom, o groapa, niste bolovani…
- hotărât (eng.“the”): elementul descris se vede pe hartă (este reprezentat pe
hartă)
exemplu: pomul, groapa, bolovanii…
b) Descrierea posturilor cu simboluri conform normelor IOF (folosită destul de
rar).
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T.30. Descrierea posturilor se tiparește pe harta de concurs. Separat de hartă, fiecare
concurent primește și o listă cu descrierea posturilor.
T.31. Lista cu descrierea posturilor se trimite cu o săptămâna înaintea concursului, pe
pagina de Facebook/ Instagram a competiției și pe adresa de e-mail a fiecărei echipe.
Punctajul
T.32. Punctajul postului de control este reprezentat de prima cifră a codului înscris pe
P.C.
- Ex: 32 = 3 puncte; 54 = 5 puncte; 87 = 8 puncte; 703 = 7 puncte…
T.33. Codurile înscrise pe posturile de control pot fi alcătuite din 2 cifre dacă numărul
posturilor cu aceiași primă cifră nu sunt mai multe de 10;
- Ex: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 (în acest caz posturile de control de 3
puncte, nu sunt mai multe de 10).
sau din 3 cifre dacă numărul posturilor cu aceiași primă cifră sunt mai multe de 10
- Ex. 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311…( în acest caz
posturile de control de 3 puncte sunt mai multe de 10).
T.34. Pentru a se valida punctajul obținut de o echipă la un post de control, vizita la
acel post de control trebuie sa se desfasoare în maxim 1 minut de la primul la ultimul
membru al echipei. Prin vizită se întelege acționarea stației dintr-un post de control cu
dispozitivul SI-card pe care-l deține fiecare concurent.
T.35. Echipele care întărzie și depășesc timpul final stabilit de organizatori, vor primi
câte un punct penalizare pentru fiecare minut întârziat.
T.36. Echipele care sosesc cu mai mult de 30 minute întârziere sunt considerate
neeligibile pentru notare și rezultatul acestora se înregistrează ca ÎNTÂRZIAT (LATE).
T.37. Punctajul final al unei echipe, va fi suma valorilor posturilor de control vizitate și
înregistrate regulamentar, minus punctele de penalizare (dacă există).
T.38. În cazul în care două sau mai multe echipe realizează același număr de puncte,
se va lua în calcul al doilea criteriu de departajare, și anume timpul total realizat de
echipă pe timpul competiției.
T.39. Concurenții nu au voie să stationeze/ să se odihnească în mod voit la mai
puțin de 100 metri de zona unde se află un post de control, excepție făcând doar
posturile de hidratare.
T.40. În cazul în care un dispozitiv electronic de întregistrare dintr-un post de control
nu funcționează, a fost vandalizat sau a fost furat, concurenții trebuie să folosească
varianta de rezervă, si anume perforatorul manual, cu care vor perfora în zona special
amenajată pe harta de concurs, și vor anunța organizatorii la cel mai apropiat post de
hidratare WD, sau în momentul în care ajung la HH.
T.41. În cazul în care un post de control este furat complet (atât sistemul electronic cât
și perforatorul manual), organizatorii vor asigura o variantă de rezervă, cum ar fi o
etichetă cu un cod special care va fi aplicat pe un obiect din apropierea postului de
control, și care poate fi citit de echipe. La finalul competiției, echipa transmite codul
respectiv organizatorilor și vor primi automat, valoarea postului respectiv.
T.42. Pe timpul competiției, organizatorii nu vor anunța nicio informație referitoare la
rezultatele provizorii, progresul sau traseul ales de echipe.
T.43. Persoanele care au ajutat la organizare, și au cunoștințe privind terenul sau
harta competiției, nu au voie sa se înscrie în vreo echipă sau să participe la competiție.
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Hash House
se organizează numai pentru competițiile de 24 ore

T.44. Este locația unde concurenții pot să mănânce, să schimbe echipamentul și să se
odihnească pe timpul competiției, cât și pentru masa festivă de la final.
T.45. Pe timpul competiției, Hash House-ul trebuie să fie deschisă după maxim 6 ore de
la startul competiției, și să se închidă cu maxim 3 ore înainte de final.
T.46. La finalul competiției, Hash House-ul se deschide pentru masa festivă în jurul orei
13:00, la o oră după finalul competiție.
T.47. Hash House-ul poate fi organizat într-o locație deja existentă, sau într-un cort
adus de organizatori, unde este obligatoriu să fie amenajată, o zonă de servit masa și
toalete.
T.48. Hash House-ul poate fi organizat în zona administrativă a competiției (cea mai
uzitată și economică variantă), și poate fi folosită atât pe timpul competiție cât și la
final, sau poate fi o locație pe traseul competiției și o alta la final. Cea mai potrivită zonă
de organizare a unei Hash House este în mijlocul zonei de concurs, pentru că ajută
concurenții să-și planifice mai ușor vizita la acesta locație.
T.49. Hash House se evidențiază pe hartă prin marcajul “HH”.
Posturile de Hidratare
T.50. Posturile de hidratare pot fi de două feluri:
- post de hidratare amenajat de organizatori, și va avea marcajul pe hartă cu
WD (water drop)
- post de hidratare sub formă de izvor natural, care va avea marcajul pe hartă
WS (water spring)
Contestații/ Reclamații
T.51. Orice contestație sau reclamație privind o presupusă încalcare a regulamentului
de către o echipă sau de către organizatorii competiției, va fi luată în considerare și
soluționată de un juriu format din trei jurați.
Numele membrilor juriului vor fi aduse la cunostința concurenților în buletinele
informative.
Juriul trebuie să fie selectat dintr-un grup de rogaineri cu experiență și trebuie să
îndeplinească urmatorele criterii:
i. Membrii echipei organizatoare nu vor face parte din juriu;
ii. Niciun membru al juriului nu va influența votul celorlați membrii ai juriului;
iii.
Votul membrilor juriului va fi imparțial, și nu va influența în mod părtinitor
clasarea vreunei echipe favorite.
Directorul evenimentului și arbitrul de control vor asista la audierea fiecărei reclamații,
dar nu vor avea drept de vot.
Pe timpul prelucrarii unei contestații/ reclamații, membrii juriului trebuie să utilizeze
toate mijoacele pentru a aduna cât mai multe date necesare pentru a oferi o
solutionare corectă atât echipei care face reclamația, cât și echipei incriminate.
Timpul limită pentru depunerea unei contestații sau reclamații este de 45 minute
după ora de final a competiției.
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Organizatorii pot stabili o taxă pentru fiecare contestație/ reclamație, depusă de
echipe, iar dacă contestația/ reclamația se dovedește reală, taxa respectivă va fi
returnată echipei în cauză. Taxa poate avea valoarea taxei de înscriere la concurs.

6. Cerinte speciale pentru Campionatul National de Rogaining:
C.1. Campionatele naționale de Rogaining sunt campionatele Federației de Orientare din
Romania. Campionatele naționale de Rogaining pot fi organizate numai sub
supravegherea tehnică și organizatorică a unui membru FRO ales pentru evenimentul
respectiv de subcomisia de Rogaining din cadrul FRO.
C.2. Orice ajustare a regulamentului de Rogaining pentru competiția care
organizează Campionatul Național de Rogaining, trebuie aprobată de IRF si FRO.
C.3. Arbitrul de control pentru Campionatul Național trebuie sa fie un arbitru calificat
pentru această funcție, și este desemnat de Comisia Centrală de Competiții din cadrul
FRO.
C.4. Toate Campionatele Naționale de Rogaining vor avea o durata de 24 ore și vor
începe în prima zi la ora 12:00 și se vor termina a doua zi tot la ora 12:00.
C.5. Zona de concurs trebuie să fie în așa fel organizată încât echipa caștigătoare să
poată atinge cele mai multe puncte de control, dar nu pe toate.
C.6. La Campionatul Național de Rogaining, o echipă poate fi formată din două sau trei
persoane.
C.7. Echipele care concurează pentru titlul de campion național trebuie să fie alcatuite
din cel putin un membru legitimat la un club afiliat la FRO.
C.8. Echipele care concurează pentru titlul de campion național pot avea în componența
lor și membrii de alte naționalitați, doar dacă au și un sportiv român legitimat la un club
afiliat FRO.
C.9. Pentru ca o categorie să fie activă la un campionat național, trebuie să aibă
cel puțin 5 echipe înscrise la categoria respectivă. În cazul în care nu se înscriu minim 5
echipe, echipele deja înscrise vor fi distribuite la o categorie imediat inferioară, excepție
făcând categoriile “Tineret”, care vor fi repartizate la o categorie imediat superioară.
C.10. Titlul de Campion Național de Rogaining se acordă echipelor care au acumulat cel
mai mare număr de puncte la urmatoarele categorii:
- MY (masculin tineret)
- WY (feminin tineret)
- XY (mixt tineret)
- MO (include: MY, MV, MSV, MUV)
- WO (include: WY, WV, WSV, WUV)
- XO (include: XY, XV, XSV, XUV)
- MV (include: MSV, MUV)
- WV (include: WSV, WUV)
- XV ( include: XSV, XUV)
- MSV (include: MUV)
- WSV (include: WUV)
- XSV (include: XUV)
- MUV (masculin ultra veterani)
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- WUV (feminin ultra veterani)
- XUV (mixt ultra veterani)
C.11. Pentru categoriile, MO, WO si XO, se acordă titlul de Campion National Absolut
de Rogaining, deoarece la aceste categorii se va lua în calcul cel mai mare număr de
puncte obținut, indiferent de categoria de vârstă la care a fost inscrisă echipa.

7. Recomandari pentru organizatori:
Stabilirea datei concursului
R.1. Cand se stabilește perioada din an pentru organizarea competiției, trebuie luate
în calcul mai multe aspecte privind condițiile climatice, fazele lunii cât si perioada de
lumină și întuneric:
- Condițiile climatice: este de preferat sa fie alese lunile cu climat temperat, atât
pe timp de zi cât și pe timp de noapte. Zilele toride sau nopțile foarte reci, pot
îngreuna deplasarea concurenților și pot aduce un feedback final negativ.
- Este indicat să se ia în calcul și faza lunii în perioada desfașurarii competiției. În
cazul în care noaptea nu este înnorat, este un avantaj major ca participanții să
beneficieze de lună plină. Este sugerată căutarea weekendurilor cu lună plină și
aleasă perioada cea mai bună.
- Când vine vorba de alegerea perioadei, trebuie luate în calcul perioadele din an
când ziua este mai mare ca noaptea. Orientarea pe timp de zi este mult mai
eficientă decât cea pe timp de noapte.
Marimea zonei de concurs
R.2. Mărimea zonei de concurs, diferă de la specificul terenului și tipul de competiție.
În mod ideal mărimea zonei de concurs ar trebui să fie atât de mare, încât să-i
mențină pe cei mai buni concurenți ocupați cu căutarea de noi posturi de control pe
toată durata evenimentului.
La momentul întocmirii prezentului regulament, competițiile de Rogaining s-au
desfașurat pe suprafețe diferite ca mărime, în funcție de specificul terenului unde sau desfașurat competițiile, astfel că în zonele de câmpie și dealuri domoale,
suprafețele au fost mai mari, iar în zonele de munte unde diferența de nivel este
mult mai mare suprafețele au fost mai mici. Mai jos vă trimit limitele de suparafată
pe care sau organizat competițiile de 12 si 24 ore:
- Competițiile de 24 ore, între 140 – 300 km pătrați

-

Competițiile de 12 ore, între

60 – 160 km pătrați
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