
Rozpis 

SAXBO 2015 
Česko-saské dny orientačního běhu SAXBO 2015 

 

Sobota: Mistrovství JO na klasické trati, 7. závod Ještědského žebříčku v OB, veřejný závod 

Neděle: Saský žebříček, veřejný závod 

 

 

Datum konání:   13. – 14. 6. 2014  

Pořádající orgán:  Ještědská oblast sekce OB ČSOS 

Pořádající subjekt:  OK Chrastava (CHA), HSG Turbine Zittau (ZIT), SG Zittau Süd (ZIS)  

Rozsah:  Sobota: závod jednotlivců na klasické trati s rankingovým koeficientem 1,02 

Neděle: závod jednotlivců na klasické trati s rankingovým koeficientem 1,00 

 

Shromaždiště:   Sobota: Fojtka, louka v části obce Zaječí důl (50°49'22.960"N, 15°4'25.487"E) 

   Neděle: Oybin, víceúčelová hala 

Prezentace:  V centru závodu: 

    sobota 9:30 – 11:00 hod. 

    neděle 7:30 – 8:30 hod.  

Kategorie:  Kategorie Ještědského žebříčku: H10..H21L, H21K..H70, D10..D21L, D21K..D65 

(předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu JO pro klasickou trať)  

Kategorie náborové:  H10L, D10L fáborkované tratě pro děti bez doprovodu 

HDR  fáborkovaná trať pro děti s doprovodem 

F  fáborkovaná trať pro nejmenší – zdarma 

Kategorie příchozích: P  trať na úrovni H12, lehká obtížnost 

T6   trať na úrovni H18, střední obtížnost 

   Stejné kategorie po oba dny. 

Přihlášky:  Do 31. 5. 2015 online na http://oris.orientacnisporty.cz/; neregistrovaní a cizinci na 

e-mail vokalv@volny.cz (přihláška emailem je platná po potvrzení příjmu). 

Po termínu jen dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad.  

Vklady:    

Sobota Startovné 

HDR, H/D10L 45,- 

P 50,- 

D/H10, 12, 14 60,- 

D/H16 a starší, T 90,- 

Neděle  

HDR, D/H10L, P, T 140,- 

D/H10 – D/H16 140,- 

D/H18 a starší 190,- 
 

Závodníci přihlášení po termínu platí dvojnásobný vklad (mimo P, T6, HDR a 

D/H10L).  

Úhrada: v termínu přihlášek na účet pořadatele č. 78-6166800267/0100, KS 0308, 

VS xxxx, přičemž xxxx je číslo oddílu dle adresáře ČSOS.  



Vzdálenosti:   Sobota: parkoviště – shromaždiště   1500 m 

shromaždiště – start   do 1000 m 

 shromaždiště – cíl   0 m 

Ulice Fojtecká bude v době konání závodů z důvodu rekonstrukce uzavřená, proto 

žádáme závodníky, aby nekomplikovali už tak složitou dopravní situaci  obci. Řiďte 

se prosím dopravním značením a pokyny pořadatele. Důrazně žádáme řidiče, aby 

neparkovali mimo vyhrazené parkoviště. V případě zaparkování na soukromém 

pozemku, nebo částečného zahrazení vozovky hrozí odtah.  

Neděle: parkoviště – shromaždiště  0 m 

shromaždiště – start   1900 m (140 m převýšení)  

shromaždiště – cíl    100 m  

Mapy:  Sobota: Červená ruka 1:10 000, E = 5m, autoři Roman Horký a Petr Uher, stav 

duben 2014, revize jaro 2015, mapový klíč ISOM 2000 

 Neděle: Louisenhöhe, 1:10 000, E = 5m, stav leden 2015 

Po oba dny nebudou mapy vodovzdorně upravené. Formát A3/A4 (formáty pro 

jednotlivé kategorie budou upřesněny na webu v nejkratší možné době a 

v pokynech) 

Terén:  Sobota: jizerskohorský s žulovými bloky a velkým převýšením, středně hustá síť 

komunikací, převážně kamenitý podklad. 

 Neděle: kopcovitý terén Lužických hor s pískovcovými skalními bloky, hustá síť 

cest, místy smíšený, místy jehličnatý les, v některých částech hustý podrost 

Start: Intervalový – sobota 12:00 hod., neděle 9:30 hod. 

Systém ražení:  Sportident – možnost zapůjčení SI-čipu za 40 Kč/den, při ztrátě zapůjčeného čipu 

bude účtována cena 800,- Kč. Požadavky na zapůjčení čipu uvádějte v přihláškách. 

Hlavní funkcionáři:  Ředitel závodu:  Sobota Vojtěch Vokál (R2) 

    Neděle Volker Ender 

Hlavní rozhodčí:  Sobota Dominika Pachnerová (R2) 

Stavba tratí:  Sobota Kateřina Kašková a Jaroslav Polák (oba R2) 

   Neděle Rolf Kerger a Peter Kudraß 

Protesty:  Sobota: 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. 

 Neděle: Na místě do 30 minut od skončení závodu se vkladem 10 EUR. 

Informace, kontakt:  http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=2920; 

http://web.okcha.net/Poradame/index.php?cislo=23; e-mail: vokalv@volny.cz 

Vojtěch Vokál tel. 737538369 

Předpis:  Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB a 

Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB pro rok 2015.  

 Předpokládané časy vítězů dle Soutěžního řádu soutěží sekce OB. 

Možnosti občerstvení:  Občerstvení v prostoru shromaždiště. 

Upozornění:  Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem 

ředitele závodu 

 

   

  

Dominika Pachnerová         Vojtěch Vokál 

hlavní rozhodčí          ředitel závodu 
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