
Rozpis 

SAXBO 2020 

Česko-saské dny orientačního běhu SAXBO 2020 – 28. ročník 

sobota: závod na prodloužené krátké trati, Saský žebříček, veřejný závod 

neděle: závod na zkrácené klasické trati, veřejný závod 

Pandemie COVID-19 nám bohužel na jaře nedovolila uspořádat dlouho připravovaný letošní 

ročník Saxba. Nechtěli jsme však letošní ročník zcela vypustit a chtěli jsme našim věrným 

závodníkům připravit nějakou možnost proběhnutí s mapou. Proto se pořadatelé domluvili 

na výrazně jednodušší podobě v podzimním období. Bohužel v současné zhoršující se 

epidemiologické situaci bude pro většinu obtížné cestovat přes česko-německou hranici. 

Pořádání sportovních akcí je rovněž omezeno. Nabízíme přesto možnost si zaběhat, nicméně 

další omezení a úpravy nejsou vyloučeny. 

Související opatření: přihlášky a platby pouze online, žádné tratě pro příchozí, v centru 

závodu nebude možné stavět stany, nebude prezentace, občerstvení, vyhlášení vítězů, školka, 

dětský závod nebo možnost mytí. Informace budou dostupné online. Pořadatel zajistí 

parkování, toalety a místa s desinfekcí. 

Datum konání: 17. 10. 2020 a 18. 10. 2020 

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

Chrastava (CHA)  

Rozsah:   dva samostatně hodnocené závody, bez rankingového hodnocení 

sobota (ZIT+ZIS): závod jednotlivců na prodloužené krátké trati  

neděle (CHA): závod jednotlivců na zkrácené klasické trati  

Shromaždiště:  sobota: Lückendorf (Německo) (50.831619 N, 14.757344 E);          

neděle: Chrastava – Bedřichovka (50.7983764 N, 14.9977606 E) 

Prezentace:  v centru závodu nebude (přihlášky, platby, změny – pouze předem a 

online) 

Start:   intervalový – sobota: 00 = 12:00; neděle: 00 = 9:30 

 neděle: vzhledem k epidemiologické situaci bude před závodem 

rozhodnuto, zda budou vytvořeny startovní listiny, nebo se bude startovat 

dle příchodu na start (oražením startovní krabičky) 

Kategorie:  sobota: 

H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21AL, H21AK, H35, H40, H45, H50, 

H55, H60, H65, H 70, H75, H80 



D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21AL, D21AK, D35, D40, D45, D50, 

D55, D60, D65, D70, D75;                                                                                 . 

HDR (linie s doprovodem, bez fáborků!)  

neděle: 

H10, H14, H18, H21L, H21K, H40, H50, H60, H 70, H80 

D10, D14, D18, D21L, D21K, D40, D50, D60, D70 

HDR (linie s doprovodem, bez fáborků, pouze smajlíci!) 

 oba dva dny: dětský závod na shromaždišti nebude, příchozí kategorie 

nejsou vypsány 

Přihlášky:  on-line na http://oris.orientacnisporty.cz, neregistrovaní jednorázovou 

přihláškou přes ORIS (pro platbu použijte VS automaticky 

vygenerovaný v ORIS)  

sobota: do 06. 10. 2020 (23:59) 

neděle: do 10.10.2020 (23:59) 

po termínu jen dle možností pořadatele  

přihláška bez uhrazeného startovného nebude akceptována 

Vklady:   sobota: 

HDR, DH10-16   150,- Kč (6 €) 

DH18-     200,- Kč (8 €) 

  

  neděle: 

HDR, DH10-14, DH60-      60,- Kč 

DH18-50     80,- Kč 

   

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 – start: sobota do 500 m / neděle do 600 m 

  parkoviště – cíl: sobota 0 m / neděle do 600 m 

Mapa:  sobota: Louisenhöhe, stav 08/2020, 1:7500, e = 5m 

mapový klíč ISOM 2017;  

 

neděle: Bedřichovka, stav 08/2015 s revizí 09/2020, 1:10 000, e = 5m 

formát A4, mapový klíč ISOM 2000!, nebude vodovzdorně upravena, 

mapníky budou k dispozici na startu  

 

Terén: sobota: členitý terén; hustá síť cest; částečně smíšený a částečně 

jehličnatý les, místy s hustým podrostem; místy skalní útvary a 

pískovcové bloky 

neděle: členitý terén; hustá síť cest; částečně smíšený a částečně 

jehličnatý les, místy s hustým podrostem; místy drobné skalní útvary 

http://oris.orientacnisporty.cz/


Systém ražení:  SPORTident – bezkontaktní způsob ražení SI-Air 

 

Hlavní funkcionáři: ředitel: sobota Volker Ender / neděle Monika Štveráková 

  hlavní rozhodčí: neděle Dominika Pachnerová (R1) 

stavitelé tratí: sobota P. Kudraß a R. Kerger, / neděle Pavel Pachner (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 

okcha[AT]seznam.cz, s vkladem 200 Kč zaslaným na účet pořadatele. 

Informace, kontakt: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6076 

  https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6077  

  email: okcha[AT]seznam.cz   

Předpis:  závodí se dle platných Pravidel OB, 

Občerstvení:   nebude pořadatelem zajištěno 

Školka pro děti: nebude pořadatelem zajištěna  

Upozornění: každý se závodu účastní na vlastní nebezpečí, organizátoři závodu ani 

vlastníci lesů nepřebírají žádnou odpovědnost. Pro závod v zahraničí 

doporučujeme odpovídající cestovní pojištění. 

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. 

 

Info COVID-19 – prosíme všechny účastníky o důsledné dodržování následujících opatření: 

Pokud se cítíte nemocní, nachlazení, máte teplotu či jiné příznaky akutní virózy nebo jste byli nedávno 

v kontaktu s akutně nemocnými, kteří by mohli mít Covid-19, závodů se neúčastněte!!! 

Udržujte dostatečný odstup od ostatních účastníků akce, doporučeno minimálně 2 m. 

Využívejte nádoby s dezinfekcí a dezinfikujte si ruce.  

Velice děkujeme za Vaši ohleduplnost k ostatním. 

 

ředitelé závodů Volker Ender a Monika Štveráková 

mailto:e.gorcicova@gmail.com
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6076
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