
 

Pokyny 
Česko-saské dny orientačního běhu SAXBO 2017 

 

Sobota: 4. závod Ještědského žebříčku v OB, veřejný závod 

Neděle: 5. Závod Ještědského žebříčku v OB, Saský žebříček, veřejný závod 

 

Datum konání:   22. – 23. 4. 2017  
Pořádající orgán:  Ještědská oblast sekce OB ČSOS 
Pořádající subjekt:  Sobota - OK Chrastava (CHA);  

Neděle – HSG Turbine Zittau (ZIT) a SG Zittau Süd (ZIS)  
Rozsah:   Sobota - závod jednotlivců na klasické trati s rankingovým koeficientem 1,00 

 Neděle – závod jednotlivců na zkrácené klasické trati s rankingovým koef. 1,00 (ranking pouze 

v kategoriích D21E a H21E) 

Shromaždiště:   Sobota: Osečná, směrem k Podvrší  (50°41'15.457"N, 14°54'39.294"E) 

   Cesta bude značena z náměstí v Osečné  iofkami ze směru Stráž pod Ralskem a z Liberce 

Neděle:  Lückendorf – Dorfgemeinschaftshaus  (50°49'53.976"N, 14°45'55.619"E) 

   Cesta v obci bude značena. 

Prezentace:  V centru závodu:  sobota - 9:30 – 11:00 hod.;  
    neděle – od 7:30 hod., změny do 8:30 hod. 

Parkování:  Sobota: Louka u komunikace mezi Osečnou a shromaždištěm za poplatek 20,-Kč.  

(50°41'20.506"N, 14°54'47.559"E). 

 Zákaz parkování na komunikaci. Probíhá zde odvoz dřeva z lesní těžby a komunikace je úzká. 

Neděle: Parkování v okolí shromaždiště. Dbejte pokynů pořadatelů. Bude vybírán poplatek  

1€/25,-Kč 

Systém ražení: Sportident – možnost zapůjčení SI-čipu za 40 Kč/den. Při ztrátě zapůjčeného čipu bude účtován 
poplatek 800,- Kč.  Platí oba dva dny. 
Při poruše elektronického ražení razí závodníci do mapy klasickými kleštěmi do políček "R". 
Mapu s náhradním ražením pak odevzdají rozhodčímu v cíli, který ji označí jménem závodníka 
a oddílem. 

Popisy kontrol: Samoobslužný odběr na shromaždišti.  
Vzdálenosti:               Sobota:  parkoviště – centrum                                                                              250 m                                                                                                                                     

 centrum – start                                                  1300 m / 40 m převýšení 

  centrum – cíl                           100 m 

Upozornění: při cestě na start dbejte opatrnosti. Po komunikaci je prováděn svoz dřeva. 

Neděle: parkoviště – centrum                     do 250 m 

  centrum – start                                     1000 m / 0 m převýšení 

  centrum – cíl                           700 m 

Upozornění - neděle: dbejte opatrnosti při cestě na start a z cíle (cesta kříží silnice). 

Mapy: Sobota – Na valech, 1:10 000, E = 5m, stav únor 2017, formát 290 x 290 mm. 

Mapa není vodovzdorně upravená. Na startu budou k dispozici mapníky.  

Mapový klíč ISOM 2000. 

Neděle – Zigeunerberg, 1:7 500 pro všechny kategorie vyjma D/H21E (1: 10 000), E = 5m, stav 
únor 2017, mapy jsou vodovzdorně upraveny.  Mapový klíč ISOM 2000. 

Zvláštní mapové zn. Křížek zelený – vývrat, černý – umělý objekt, modrý – vrt, zelené kolečko – výrazný strom 
Terén: Sobota: Kopcovitý terén, místy členitý, hustá síť cest, místy smíšený, místy jehličnatý les. 

Porosty dobře i hůře průběžné. Místy hustý podrost a zbytky po těžbě dřeva. 



Neděle: Kopcovitý terén Lužických hor s pískovcovými skalními bloky, hustá síť cest, místy 
smíšený, místy jehličnatý les, v některých částech hustý podrost. 

Povinné úseky:    Start – mapový start (začátek orientace) a sběrná kontrola – cíl. 
 
Starty: Sobota – 00 = 12:00 
 Neděle – 00 = 9:30  
 Pro všechny kategorie intervalový start, kategorie HDR, P a T mají volný start od času 00 do 

120, razí startovací kontrolu.  
Fáborková trať: Tratě kategorií D10L, H10L a HDR jsou značeny červenobílými fáborky, zkracování mezi 

kontrolami je povoleno. 
 Doprovod je povolen pouze v kategorii HDR !!! 
 Po oba dny je v centru závodu připraven závod pro nejmenší účastníky. 
Časový limit:  150 minut pro všechny kategorie 
Cíl:  Mapy se nebudou vybírat. Žádáme o dodržování fair play. 

Vyčítací jednotka bude umístěna v místě prezentace. Po doběhu do cíle je závodník 
povinen nechat si vyčíst čip, a to i při nedokončení závodu.  
Cíl bude uzavřen 30 minut po uplynutí časového limitu posledního startujícího závodníka. 

Průběžné výsledky: Budou průběžně vyvěšovány v prostoru centra závodů. Konečné výsledky budou umístěny 
v systému ORIS. 

Vyhlášení vítězů: První tři ve všech kategoriích obdrží diplom a medaili. 
 Sobota: Pro vítěze kategorií HDR – DH 14 + vítěze kategorie DH21L jsou připraveny i věcné 

ceny. Na konci vyhlášení dostane každý účastník kategorie HDR drobnou odměnu 
Vyhlášení proběhne v nejkratším možném čase. 

Občerstvení: Na trati voda na kontrolách, umístění je vyznačeno v popisech nebo v mapě. 
 V cíli pro všechny závodníky po doběhu. 
 Sobota: V centru závodu bude připraveno občerstvení od firmy KNL: 
   - Bramborová polévka Jizerská s houbami  
         - Hovězí gulášek s cibulkou a chlebem  
         - Farfalle se smetanovou omáčkou s limetkou a kuřecími nudličkami  

 Tradiční stánek s buchtami a stánek s pivo, limo, Bratwurst. 
   Neděle: Nápoje, koláče, Bratwurst 
Školka: V prostoru centra bude zajištěno hlídání dětí pouze v sobotu. 
WC: V sobotu: V centru závodu a na startu 
 V neděli: Pouze v centru závodu 
Převlékání, mytí: V centru závodu v oddílových stanech. V centru bude cisterna s užitkovou vodou a lavory. 
První pomoc:  V cíli.  
Hlavní funkcionáři: Ředitel závodu:  sobota – Zuzana Vejstrková (R3) 
    neděle – Volker Ender 
 Hlavní rozhodčí: sobota – Jiří Barták (R3) 
    neděle – Thomas Wagner 

Stavitelé tratí:  sobota – Pavel Pachner (R3) 
   neděle – Peter Kudraß, Rolf Kerger 

Informace: http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3783  
http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3791   

Protesty:  Pro oba závody: písemně doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle 
Pravidel OB čl. 26.1 osobně, podle čl. 26.2 poštou na adresu Jiří Barták, Kozácká 928, 46311 
Liberec 30  

Jury: Bude stanovena a vyvěšena v centru závodu  
Předpis:  Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu závodů sekce OB a Prováděcích předpisů 

k soutěžím sekce OB pro rok 2016 
Upozornění: Závodníci závodí na vlastní nebezpečí!  

Organizátor nenese zodpovědnost za případné škody způsobené účastníky závodu. 

http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3783
http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3791
mailto:pkubicko@gmail.com


Sobota: POZOR na případné elektrické ohradníky kolem pastvin a luk. Pokud již budou 
instalovány, nebudou pod el. proudem a v prostoru závodu by se neměl vyskytovat dobytek. 
V lese probíhá úklid dřeva po těžbě.  
Některé hustníky jsou hůře průběžné z důvodu čerstvé prořízky. 

 Je nutno dodržovat lesní zákon a zásady ochrany přírody a soukromého majetku.  
Zákaz vstupu na soukromý pozemek (527.0 - olivově zelená) a čerstvě osázené paseky a do 
oplocenek. Porušení zákazu bude trestáno diskvalifikací. 

 Dále je zakázáno v lese a do vzdálenosti 50 m od jeho okraje kouřit a rozdělávat oheň. 
   Účastníci závodů souhlasí s případným zveřejněním fotografií ze závodů. 
 
 
  
Správný směr za pořadatele přejí 

 

Jiří Barták, Thomas Wagner      Zuzana Vejstrková, Volker Ender 

hlavní rozhodčí        ředitelé závodu  

 

Sponzoři závodu: 

                                         

 

               

              Město Chrastava 


