Rozpis

SAXBO 2019
Česko-saské dny orientačního běhu SAXBO 2019 – 27. ročník
sobota: otevřený závod na klasické trati, Saský žebříček, veřejný závod
neděle: 7. závod Ještědského žebříčku v OB na krátké trati, veřejný závod

Datum konání:

11. 05. 2019 a 12. 05. 2019

Pořádající orgán:

Ještědská oblast sekce OB ČSOS a Sächsischer Turnerbund

Pořádající subjekt: HSG Turbine Zittau (ZIT) a SG Zittau Süd (ZIS) – sobota; OK Chrastava
(CHA) – neděle
Rozsah:

dva samostatně hodnocené závody
sobota (ZIT+ZIS): závod jednotlivců na klasické trati s rankingovým koef. 1,00
neděle (CHA): závod jednotlivců na krátké trati s rankingovým koef. 1,00

Shromaždiště:

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

Prezentace:

v centru závodu: sobota 9:30 – 11:00; neděle 7:30 – 8:30

Start:

intervalový – sobota: 00 = 12:00; neděle: 00 = 9:30
kategorie HDR, P a T volný startovní čas – u HDR s omezením: začátek
startu bude odložen (pravděpodobně od času 60), aby doprovod případně
stihl absolvovat nejprve svou trať

Kategorie:

kategorie dle Ještědského žebříčku:
H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21L, H21K, H35, H40, H45, H50,
H55, H60, H65, H 70, H75, H80
D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21L, D21K, D35, D40, D45, D50,
D55, D60, D65, D70, D75
náborové kategorie: HDR (linie s doprovodem), D/H10L (linie)
příchozí kategorie: P (krátká, orientačně jednoduchá trať úrovně H12), T
(orientačně středně obtížná trať úrovně H18)
dětský závod (na shromaždišti, přihlášky na místě, zdarma)
předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu JO

Přihlášky:

do 29. 04. 2019 (23:59) on-line na http://oris.orientacnisporty.cz,
neregistrovaní jednorázovou přihláškou přes ORIS (pro platbu použijte
VS automaticky vygenerovaný v ORIS)
po termínu jen dle možností pořadatele za navýšený vklad (mimo
HD10L, HDR, P, T, u nichž se hradí základní vklad i v případě přihlášení
po termínu)
přihláška bez uhrazeného startovného nebude akceptována

Vklady:

sobota:
HDR, DH10L, DH10-16, P
DH18- , T
dohláška (mimo DH10L, HDR, P, T)

150,- Kč (6 €)
200,- Kč (8 €)
75,- Kč (3 €)

neděle:
HDR, DH10L, DH10-14, DH65-, P
DH16-60, T
dohláška (mimo DH10L, HDR, P, T)

80,- Kč
110,- Kč
dvojnásobný vklad

Úhrada:

za oba závody v termínu přihlášek na účet pořadatele
č.: 78-6166800267/0100, KS 0308, VS je číslo klubu dle adresáře ČSOS

Vzdálenost:

parkoviště – shromaždiště 0 m
shromaždiště – start: sobota do 1 500 m / neděle do 1 000 m
shromaždiště – cíl: sobota do 500 m / neděle do 1 500 m

Mapa:

sobota: Heideberg / Vřesový vrch, stav 03/2018, E = 5m
D/H14 – D/H40 1:10 000, ostatní 1:7 500; formát A4 a A3, autoři Jan
Picek a Petr Uher, mapový klíč ISOM 2017; bude vodovzdorně upravena
neděle: Česká brána / Böhmisches Tor, revize 04/2019, E = 5m
DH20, DH21L/K 1:10 000, ostatní 1:7 500; formát A4, autor Petr Uher,
mapový klíč ISOM 2017, nebude vodovzdorně upravena, mapníky
budou k dispozici na startu
(Výjimka z předepsaného měřítka mapy schválena dne 04.03.2019 dle
bodu 15.13 Pravidel OB.)
Rankingové kategorie DH20, DH21LK běží na mapě 1:10 000. Mapa pro
toto měřítko není generalizována.

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

Systém ražení:

SPORTident – možnost zapůjčení SI-čipu za 40,- Kč, při ztrátě
zapůjčeného čipu bude účtována částka 800,- Kč, požadavky na
zapůjčení čipu uvádějte v přihláškách

Během závodu nebudou krabičky SI nastaveny na bezkontaktní způsob
ražení. Na startu bude jednotka SIAC OFF.
SPORTident bude použit i pro dětský závod (možnost půjčení čipu na
místě bez poplatku)
Hlavní funkcionáři: ředitel: sobota Volker Ender / neděle Dominika Pachnerová (R1)
hlavní rozhodčí: sobota Thomas Wagner / neděle Eliška Gorčicová (R3)
stavitelé tratí: sobota Rolf Kerger, Peter Kudraß / neděle Petr Kadavý
(R2), Jana Kubátová (R3)
Protesty:

Protest proti porušení či nedodržení Pravidel nebo proti rozhodnutí HR
lze podat písemně, na místě a doložený vkladem 10 EUR (sobota) nebo
200 Kč (neděle) hlavnímu rozhodčímu (čl. 25.1 Pravidel OB).
Protest proti oficiálním výsledkům pak písemně do 14 dnů od zveřejnění
oficiálních výsledků (čl. 25.2 Pravidel OB) - mailem na adresu
e.gorcicova[AT]gmail.com, s vkladem 200 Kč zaslaným na účet
pořadatele.

Informace, kontakt: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5038
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5039
email: dpachnerova[AT]seznam.cz
Předpis:

závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu a Prováděcích
pokynů Ještědské oblasti pro rok 2019

Občerstvení:

občerstvení v prostoru shromaždiště formou stánkového prodeje

Školka pro děti:

bude zajištěna po oba dva dny v místě shromaždiště

Upozornění:

každý se závodu účastní na vlastní nebezpečí, organizátoři závodu ani
vlastníci lesů nepřebírají žádnou odpovědnost.
Nezapomeňte, že závodíte v zahraničí.

Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodu.
Ochrana osobních údajů: Pořadatel je jako správce osobních údajů oprávněn zpracovávat osobní údaje
přihlášeného účastníka pro plnění jeho povinností jako pořadatele závodu, za účelem plnění smlouvy,
k jejímuž uzavření dochází mezi pořadatelem a účastníkem závodu přijetím přihlášky. Pořadatel za
účelem plnění svých povinností zveřejní osobní údaje účastníka v platném formátu ČSOS a to v podobě
přihlášky, startovky a výsledků v informačním systému ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/) a na
webu závodu (https://www.sg-zittau-sued.de).
Fotografování: V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování
veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č.89/2012 sb.,
Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako
vzpomínka na závody, pro propagaci Vašeho klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle.
V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi.

hlavní rozhodčí
Thomas Wagner a Eliška Gorčicová

ředitelé závodů
Volker Ender a Dominika Pachnerová

