Pokyny

Česko-saské dny orientačního běhu SAXBO 2016

Datum konání:
Pořádající orgán:
Pořádající subjekt:
Rozsah:
Shromaždiště:
Prezentace:
Parkování:
Systém ražení:

Popisy kontrol:
Vzdálenosti:

Zakázaný prostor:
Mapy:

Zvláštní mapové
značky:

Terén:
Povinné úseky:
Parametry tratí:
Starty:

Fáborková trať:

Časový limit:
Cíl:

Průběžné výsledky:

Sobota: 7. závod Ještědského žebříčku v OB, veřejný závod
Neděle: Saský žebříček, veřejný závod
21. – 22. 5. 2016
Ještědská oblast sekce OB ČSOS
Sobota - OK Chrastava (CHA); neděle – HSG Turbine Zittau (ZIT) a SG Zittau Süd (ZIS)
Sobota - závod jednotlivců na klasické trati s rankingovým koeficientem 1,00
Neděle – závod jednotlivců na middlu prodlouženém o 50% s rankingovým koef. 1,00
Oybin, park u Haus des Gastes 50°50'32.266"N, 14°44'27.694"E
V centru závodu: sobota - 9:30 – 11:00 hod.; neděle - 7:30 – 8:30 hod.
Louka u sportovní haly (50°50'23.0"N, 14°44'27.4"E), bude vybírán poplatek 25Kč/1EUR/den
Sportident – možnost zapůjčení SI-čipu za 40 Kč/den. Při ztrátě zapůjčeného čipu bude
účtován poplatek 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.
Samoobslužný odběr v centru závodů.
Parkoviště – centrum:
500 m
Centrum – starty
sobota – 1.3 km / 100 m převýšení
neděle – 1.0 km/ 40 m převýšení
Cíl – centrum:
400 m
Soukromé pozemky, oplocenky
Sobota - Louisenhöhe, 1:10 000, E = 5m, stav leden 2015, kategorie D21L, H14-H50, T mají
formát A3, ostatní kategorie formát A4. Na startu budou k dispozici mapníky. Mapový klíč
ISOM 2000.
Neděle - Louisenhöhe, 1:10 000 pro DH10L, HDR, P, T, DH10 – DH21L a DH21K, 1:7 500 pro
ostatní kategorie, E = 5m, stav leden 2015. Mapový klíč ISOM 2000.
Zelený křížek – vývrat
Zelené kolečko – výrazný strom
Černý křížek – umělý objekt, zbořený posed
Černé kolečko s tečkou - patník
Kopcovitý terén Lužických hor s pískovcovými skalními bloky, hustá síť cest, místy smíšený,
místy jehličnatý les, v některých částech hustý podrost
Start – mapový start (začátek orientace) a sběrná kontrola – cíl.
Jsou k dispozici na stránkách: http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3357 a
http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3360
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
140, v neděli má kategorie HDR volný start od 80 do 140. HDR, P a T razí startovací kontrolu.
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.
150 minut pro všechny kategorie
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.
Budou průběžně vyvěšovány v prostoru centra závodů. Konečné výsledky budou umístěny
v systému ORIS.

Vyhlášení vítězů:
Občerstvení:

Školka:
WC:
Převlékání, mytí:
První pomoc:
Hlavní funkcionáři:

Informace:
Protesty:

Jury:
Předpis:
Upozornění:

První tři ve všech kategoriích. Na konci vyhlášení dostane každý účastník kategorie HDR
drobnou odměnu. Vyhlášení proběhne v nejkratším možném čase.
V sobotu na startu a na kontrolách na trati voda, je vyznačeno v popisech.
V neděli na trati voda pro kategorie H21L a H35. Značeno v mapě
V cíli pro všechny závodníky po doběhu.
V centru závodu bude připraveno občerstvení (pivo, limo, Bratwurst) a tradiční stánek
s buchtami.
V prostoru centra bude zajištěno hlídání dětí.
V centru závodu.
V centru závodu v oddílových stanech. V centru bude k dispozici užitková voda a lavory.
V cíli.
Ředitel závodu:
sobota – Vojtěch Vokál, R2
neděle – Volker Ender
Hlavní rozhodčí:
sobota – Dominika Pachnerová, R1
Stavitelé tratí:
sobota – Kateřina Kašková a Jaroslav Polák, oba R2
neděle – Peter Kudraß, Ralf Kerger
http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3357
http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3360
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.
Bude stanovena a vyvěšena v centru závodu
Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu závodů sekce OB a Prováděcích předpisů
k soutěžím sekce OB pro rok 2016
Závodníci závodí na vlastní nebezpečí! Organizátor nenese zodpovědnost za případné škody
způsobené účastníky závodu. V lese je zvýšený výskyt klíšťat.
Dbejte zvýšené opatrnosti nejen cestou na start. Závod probíhá za plného silničního provozu.
Pozor ve skalních oblastech, v sobotu je u kontroly č. 59 nebezpečný sráz ohraničený
červenobílou páskou.
Je nutno dodržovat lesní zákon a zásady ochrany přírody a soukromého majetku.
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
Dominika Pachnerová
hlavní rozhodčí

Sponzoři závodu:

Vojtěch Vokál a Volker Ender
ředitelé závodů

