
 

Pokyny 

SAXBO 2018 
Česko-saské dny orientačního běhu SAXBO 2018 - 26. ročník 

 

Sobota: Otevřený závod na klasické trati, Saský žebříček, veřejný závod 

Neděle: 3. závod Ještědského žebříčku v OB, veřejný závod 

 

Datum konání:   (DE) 21. 04. 2018 a (CZ) 22. 04. 2018 

Pořádající orgán:  Ještědská oblast sekce OB ČSOS a Sächsischer Turnerbund 

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

Rozsah:  Sobota (DE): závod jednotlivců na klasické trati s rankingovým koef. 1,00 

Neděle (CZ): závod jednotlivců na krátké trati (bez rankingu) 

Shromaždiště:   sobota i neděle: Lückendorf (DE), louka u Forsthaus (50°49'39.6"N 14°47'03.1"E) 

Prezentace:  v centru závodu: 

    sobota 09:30 – 11:00 hod.  

    neděle 07:30 – 8:30 hod.  

Parkování: sobota i neděle: na louce přímo na shromaždišti. Postupujte podle pokynů zodpovědných 

osob. Bude vybírán poplatek  1€/25,-Kč na den.  

Systém ražení: Sportident – možnost zapůjčení SI-čipu za 2€/40,-Kč/den, při ztrátě zapůjčeného čipu bude 

účtována cena 50€/800,-Kč. Požadavky na zapůjčení čipu uvádějte v přihláškách. 

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  – shromaždiště                                                           0 m                                                           

 shromaždiště – start      1700 m 

      shromaždiště – cíl      300 m 

Neděle:  parkoviště – shromaždiště     0 m 

 shromaždiště – start      300 m  

 shromaždiště – cíl       200 m 

Zakázaný prostor: Soukromé pozemky (značka 527.0), oplocenky  

Mapy: Sobota: Heideberg / Vřesový vrch, stav 12/2017, 1:10.000, E = 5m, vodovzdorně upravená 

Neděle: Česká brána / Böhmisches Tor, stav 03/2018, 1:7.500, E = 5m (A4), mapníky 

k dispozici na startu 

Zvláštní mapové zn. Sobota: zelený křížek – vývrat 

     černý křížek – spadlý posed 

     hnědý trojúhelník – plošina 

 Neděle:  

   
 Na mapě nejsou zakresleny vývraty. 

Terén: Sobota: členitý terén; hustá síť cest; částečně smíšený a částečně jehličnatý les, místy s 

hustým podrostem. Místy skalní útvary a pískovcové bloky. 

 Neděle: kopcovitý terén, převážně jehličnatý les, místy náletový podrost, v části prostoru 

skalní útvary a pískovcové bloky. 

 



Povinné úseky:    Start – mapový start (začátek orientace) a sběrná kontrola – cíl. 

Parametry tratí: Jsou k dispozici na stránkách:  

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4345 
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4352  

Starty: Sobota – 00 = 12:00 pozor, přechod silnice 

Neděle – 00 = 9:30  

Kategorie HDR mají volný start SOBOTA 00-150, NEDĚLE 50-150, razí startovací 

kontrolu. Kategorie P a T mají volný start od času 00 do 150; razí startovací kontrolu.  

Značeno modrobílými fáborky 

 Pro všechny kategorie intervalový start. 

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 přímo v centru závodu krátká trať (F) pro nejmenší závodníky. 

 Sobota 13:00 – 15:00  

 Neděle 10:00 – 12:30  

Časový limit:  Sobota: 150 minut pro všechny kategorie 

   Neděle: 90 minut pro všechny kategorie 

Cíl:  Značeno červenými fáborky 

 V sobotu dejte pozor při přecházení silnice z cíle na shromaždiště. 

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: Sobota: 1. - 3. místo v každé kategorii 

 Neděle: 1. - 3. místo v každé kategorii kromě HDR, P, T. Na konci vyhlášení dostane každý 

účastník kategorie HDR drobnou odměnu. Vyhlášení proběhne v nejkratším možném čase. 

Občerstvení: V cíli pro všechny závodníky po doběhu. 

 Sobota: na trati voda na kontrolách, umístění je vyznačeno v popisech nebo v mapě 

 Neděle: voda v cíli 

Tradiční stánek s buchtami, káva, čaj a stánek s pivo, limo, Bratwurst. 

Školka pro děti:  po oba dny v centru závodu 

WC: v centru závodu 

Převlékání, mytí: V centru závodu v oddílových stanech. Mytí v centru závodu, studená voda, lavory. 

První pomoc:  Sobota: v centru závodu  

Neděle: v cíli  

Hlavní funkcionáři: Ředitel závodu:  Sobota: Volker Ender  

    Neděle: Zuzana Hradcová (R3) 

Hlavní rozhodčí:  Sobota: Thomas Wagner 

    Neděle: Petr Kadavý (R3)  

Stavba tratí:  Sobota: Rolf Kerger a Peter Kudraß 

    Neděle: Pavel Pachner (R3) 

Informace: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4345 
 https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4352  

Protesty:  Sobota: Na místě do 30 minut od skončení závodu s vkladem 10 EUR, nebo poštou na adresu 

Petr Kadavý, Vlnařská 835, 460 01 Liberec 6, s vkladem 200 Kč podle čl. 26.2 pravidel OB. 

 Neděle: Písemně doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel 

OB čl. 26.1 osobně, podle čl. 26.2 poštou na adresu Petr Kadavý, Vlnařská 835, 

460 01 Liberec 6. 

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4345
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4352
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4345
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4352


Jury: Bude stanovena a vyvěšena v centru závodu.  

Předpis:  Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu a Prováděcích pokynů Ještědské oblasti 

pro rok 2018. Předpokládané časy vítězů dle Soutěžního řádu Ještědské oblasti. 

Upozornění: Závodníci závodí na vlastní nebezpečí!  

Organizátor nenese zodpovědnost za případné škody způsobené účastníky závodu. 

Závod se koná mimo území ČR. Každý účastník si za dostatečné pojištění odpovídá sám. 

Organizátoři závodu ani vlastníci lesů nepřebírají žádnou odpovědnost.  

Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodu. 

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. 

Porušení zákazu bude trestáno diskvalifikací. 

 Je zakázáno v lese a do vzdálenosti 50 m od jeho okraje kouřit a rozdělávat oheň. 

 Zákaz účasti v závodě s doprovodem psů. 

 Účastníci závodů souhlasí s případným zveřejněním fotografií ze závodů. 

  

Správný směr za pořadatele přejí 

 

Thomas Wagner a Petr Kadavý         Volker Ender a Zuzana Hradcová 

hlavní rozhodčí                     ředitelé závodu  

 

Sponzoři závodu: 

                                         

 

             

 

 

            Město Chrastava 

         


