
                                                             
 

SAXBO 2020 

Česko-saské dny orientačního běhu 

Sächsisch-Böhmische-Orientierungslauftage 

Lückendorf, 17.10.2020 
 

Pokyny 
 

Pořádající orgán:   Německý svaz orientačních sportů (DOSV) 

Pořádající subjekt:  SG Zittau Süd (ZIS) + HSG Turbine Zittau 

 

Centrum závodu:    Oybin, část Lückendorf, Kammstraße 

50.8318511N, 14.7567397E 

 

Příjezd:   ze Žitavy přes Olbersdorf nebo Oybin,  

z ČR přes hraniční přechod Petrovice 

 

Parkování: na louce v centru závodu, parkovné se nehradí; při příjezdu 

bude vybírán vyplněný formulář pro doprovod, případně 

bude poskytnut k vyplnění. (Formulář vyplňují pouze osoby, 

které nejsou ve startovní listině.) 

 

Vzádlenosti: parkoviště – centrum závodu: 50-100m 

 cíl – centrum závodu: 100m 

 centrum závodu – start: 500m 

 

Mapa: Louisenhöhe, M 1:7.500 pro všechny kategorie; stav 

10/2020, vodovzdorná úprava (sáček se samolepící 

klopou). 

 Formát mapy A4: HDR, D10 - D75, H10 - H20, H60 - H80 

 Formát mapy A3: H21AK, H21AL - H55 

 

Popisy kontrol: na mapě a zveřejněné v ORISu (prosíme vytiskněte si sami)  

 

Terén: v závodním prostoru je několik příkrých skalních stěn a 

strmých svahů. Respektujte nepřekonatelné skalní srázy 

vyznačené v mapě. 

 

Kontrollsystem: SI Air+ (bezkontaktní ražení) 

 



Start: na start přijďte včas a neshlukujte se tam. Vstup do koridoru 

v čase -3 minuty. V každé minutě startují max. 4 závodníci, 

dodržujte bezpečné rozestupy v koridorech 

 Kategorie HDR startuje ve vlastním koridoru podle 

příchodu na start oražením startovní krabičky. 

 

Cíl: Po doběhu opusťte prostor cíle a dojděte si vyčíst čip do 

centra závodu. Pokud se budou tvořit fronty, dodržujte 

bezpečné rozestupy nebo se vraťte vyčíst později. 

Nebudou vydávány lístečky s mezičasy. Mezičasy budou 

zveřejněny v ORIS. 

 

Občerstvení: v cíli nebude. V centru závodu prodej v omezeném rozsahu. 

 

WC: v centru závodu ToiToi, bude zaveden jednosměrný 

systém, používejte připravené desinfekční prostředky; 

Pokud se budou tvořit fronty, dodržujte bezpečné 

rozestupy.  

 

Mytí: z hygienických důvodů nebude k dispozici  

 

Dětský závod: z hygienických důvodů nebude k dispozici  

 

Vyhlášení vítězů: z hygienických důvodů nebude uskutečněno 

 

 

Hygienický předpis: Platí pravidla saského nařízení na ochranu před 

koronavirem z 1.10.2020. 

Je zakázáno stavět klubové stany. Prosíme dodržujte při 

pohybu v centru závodu bezpečné rozestupy, používejte 

desinfekční prostředky a mimo závod doporučujeme nošení 

roušek. 

Nezdržujte se v centru závodu déle, než je nezbytně nutné 

(zaparkujte, dojděte na start, odběhněte závod, vyčtěte si 

čip a odjeďte domů) – děkujeme za pochopení. 

Závod pořádají německé kluby na německém území. Je na 

vlastní zodpovědnosti každého závodníka, zda se závodů 

zúčastní. Pokud pociťujete jakékoli příznaky infekčního 

onemocnění, na závod nejezděte! 

     
 


