
 

Pokyny 
ŽEBŘÍČEK B – ČECHY 

SAXBO 2014 
 

Žebříček B-Čechy v orientačním běhu 2014 (5. a 6. závod) s rankingovým koeficientem 1,04 
8. a 9. závod letního žebříčku JO mládeže a dospělých 

Česko-saské dny orientačního běhu SAXBO 2014 
Datum konání:   Sobota 7. 6. 2014 závod na klasické trati 

Neděle 8. 6. 2014 závod na krátké trati  
Pořádající orgán:  Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu 
Pořádající subjekt:  OK Chrastava (CHA), HSG Turbine Zittau (ZIT), SG Zittau Süd (ZIS)  
Shromaždiště:   Fojtka, louka na severozápadním okraji obce (50°49'37.879"N, 15°3'58.705"E) 
Prezentace:  V centru závodu: 
    sobota 9:30 – 11:00 hod. 
    neděle 8:00 – 9:00 hod.  
Parkování: Parkování automobilů i autobusů je zajištěno na plochách u stanice ČD Mníšek u 

Liberce (50°50'0.234"N, 15°3'57.945"E). Bude značeno od silnice Liberec – Frýdlant. 
Dodržujte pokyny pořadatelů. Šetřete parkovacím místem. Upozorňujeme na 
uzavírku silnice z Chrastavy do Mníšku přes Novou Ves. Poplatek za parkovné: 30 Kč 
za den nebo 50 Kč za oba dny. Cesta na shromaždiště bude značená a vede přes 
železniční přejezd. Dbejte zvýšené opatrnosti a hlídejte své děti. 

Systém ražení: Sportident – možnost zapůjčení SI-čipu za 40 Kč/den. Při ztrátě zapůjčeného čipu 
bude účtována cena 800,- Kč. 
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: Oba dny samoobslužný odběr v centru závodů   
Vzdálenosti: Parkoviště – centrum:  do 1000 m 

centrum – start sobota:  1 700m / přev. 80 m - modré fáborky 
 neděle:  2 500m / přev. 170 m - modré fáborky 
Nechte si dostatek času na cestu. Dodržujte cestu na start, nezkracujte si ji přes  
louku. Jedná se o soukromé pozemky. 
cíl – centrum: pro oba dny 0 m 

Ubytování:   Oddíly, které pro své členy objednaly ubytování v tělocvičně, budou mít informace 
v obálce u prezentace. Informace k ubytování také na webových stránkách závodu na 
adrese http://becka.okcha.net/. 

Zakázaný prostor: Veškerý závodní prostor mezi obcemi Fojtka, Mníšek a Oldřichov v Hájích (viz mapka 
v příloze) 

Mapy: Sobota (klasická trať): Červená ruka (pro kategorie H/D16 – 40, P4 1:15000, E = 5m, 
formát A4; pro ostatní kategorie 1:10000, E = 5m, formát A3) 

 Neděle (krátká trať): Zaječí důl (1:10000, E = 5 m, formát A4). 
Mapy na oba dny připravili Roman Horký a Petr Uher, stav květen 2014, mapový klíč 
ISOM 2000; po oba dny budou mapy vodovzdorně upravené pro všechny kategorie. 

Zvláštní mapové zelený křížek – vývrat 
značky: zelené kolečko – výrazný strom 
 hnědý křížek – plošinka 
 černý křížek – umělý objekt 
Terén: Jizerskohorský s žulovými bloky a velkým převýšením, středně hustá síť komunikací, 

převážně kamenitý podklad. Doporučujeme tejpování kotníků a boty s hřeby. 
Nebezpečné úseky: Dbejte zvýšené opatrnosti v okolí lomů po těžbě kamene. Nejnebezpečnější místa 

budou označena páskou.  
Povinné úseky:    start – mapový start (začátek orientace) a sběrná kontrola – cíl. 
Parametry tratí: Jsou k dispozici na webových stránkách závodu: http://becka.okcha.net/  
Start 00: sobota:  12:00  
 neděle:  10:00  



 Pro všechny kategorie intervalový start, kategorie HDR, P2 a P4 mají po oba dny volný 
start od času 00 do 150, razí startovací kontrolu. 

Fáborková trať: Kategorie D10L, H10L a HDR jsou značeny červenobílými fáborky, zkracování mezi 
kontrolami je povoleno. 

 Doprovod je povolen pouze v kategorii HDR !!! 
 Po oba dny je přímo v centru závodu krátká trať pro nejmenší závodníky. 
Časový limit:  180 minut sobota   90 minut neděle 
Cíl:  Mapy se v cíli vybírají ode všech závodníků. Výdej map za oba dny bude v neděli až po 

startu posledního závodníka. 
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 na webu závodu: http://becka.okcha.net/ a v systému ORIS 

Vyhlášení vítězů: Oba dny první tři v kategoriích DH10L - DH14C a ve všech kategoriích ŽB a vítězové 
v ostatních kategoriích žebříčku JO. Všichni závodníci kategorie HDR dostanou na 
závěr vyhlášení drobnou odměnu. Předpokládané časy vyhlášení: v sobotu 18:00, v 
neděli 14:30. 

Občerstvení: Na startu bude k dispozici pití po oba dny. 
Na trati v sobotu na kontrolách, je vyznačeno v popisech. 

 V cíli pro všechny závodníky po oba dny po doběhu. 
 V centru závodu bude připraveno občerstvení, jídelní lístek na 

http://becka.okcha.net/. Pořadatel zajišťuje tradiční stánek s buchtami. 
Školka: V prostoru centra bude zajištěno hlídání dětí  
WC: V centru závodu mobilní toalety TOI-TOI.  V sobotu bude u startu nouzové kopané 

WC, v neděli pak TOI-TOI. 
Převlékání, mytí: V centru závodu v oddílových stanech  
První pomoc:  V cíli. MUDr. Alena Balcarová (so), MUDr. Eva Štičková (ne), Veronika Poláková 
Hlavní funkcionáři: ředitel závodu:  Vojtěch Vokál, R2 
 hlavní rozhodčí:  Dominika Pachnerová, R2 

stavitel tratí:  Kateřina Kašková a Jaroslav Polák, oba R2 
Informace: na webu http://becka.okcha.net/, mail: vokalv@volny.cz   
Protesty:  Písemně doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB 

čl. 26.1 osobně, podle čl. 26.2 poštou na adresu Dominika Pachnerová, U Slunečních 
lázní 1277/3, 460 14 Liberec 14.  

Jury: Ladislava Víchová (LPU), Jaroslav Krejčí (BOR), Přemek Škoda (VLI)  
Předpis:  Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu závodů sekce OB a Prováděcích 

předpisů k soutěžím sekce OB pro rok 2014 
Upozornění: Závodníci závodí na vlastní nebezpečí! Organizátor nenese zodpovědnost za případné 

škody způsobené účastníky závodů. V lese je zvýšený výskyt klíšťat. 
 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 
(v mapě vyšrafováno, v terénu většina z nich označena páskou a kontrolována 
pořadateli)! Porušení zákazu bude trestáno diskvalifikací. 

 Některé tratě vedou oborou pro zvěř. Průchody budou označeny v mapě. 
 V lese probíhá stahování dřeva, buďte opatrní. 
 Dále je zakázáno v lese a do vzdálenosti 50 m od jeho okraje kouřit a rozdělávat oheň. 
 Přímo u shromaždiště je k dispozici tréninkový prostor. Mapku si můžete vyzvednout u 

popisů kontrol. V lese budou umístěny malé lampionky s kleštěmi. 
Účastníci závodů souhlasí s případným zveřejněním fotografií ze závodů. 

 
Správný směr za pořadatele přejí 
 

Dominika Pachnerová       Vojtěch Vokál 
hlavní rozhodčí        ředitel závodu  

 
Tento závod probíhá pod záštitou hejtmana Libereckého kraje, pana Martina Půty. 



  

 

 

Partneři ČSOS: 

           

 

   

 

Sponzoři OK Chrastava: 

 

     
  

  

       

Český výrobce štrasových polotovarů a módní štrasové bižuterie 

      

 



Příloha 1. Prostor závodu 

 

Příloha 2. Plánek shromaždiště 

 


