Pokyny

SAXBO 2021
Česko-saské dny orientačního běhu SAXBO 2019 - 29. ročník
sobota: oblastní závod Ještědské oblasti na krátké trati, veřejný závod, ranking 1,00
neděle: závod saského žebříčku na zkrácené trati, veřejný závod, ranking 1,00
Datum konání:

25.9. (CZ) a 26.9.2021 (DE)

Pořádající orgán:

Ještědská oblast sekce OB ČSOS a Sächsischer Turnerbund

Pořádající subjekt:

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

Rozsah:

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

Centrum:

sobota: Chrastava – u obalovny 50.8005472N, 14.9803486E);
neděle: louka poblíž horského koupaliště Jonsdorf (Německo) (50.8436000N, 14.7075000E)

Prezentace:

sobota: převážně on-line, přeplatky/nedoplatky budou převáděny bankovním převodem,
doklady se stahují z Orisu (doklad o zaplacení zašleme na vyžádání – okcha@seznam.cz).
Na shromaždišti jen výjimečně od 10 do 11 hodin (vyzvednutí půjčených čipů).
Dohlášky výjimečně pouze do kat. P a HDR, do ostatních kategorií ve velmi omezeném
množství.
neděle: přihlášky, platby, změny – pouze předem a online!

Parkování:

sobota: na louce přímo na shromaždišti. Postupujte podle pokynů zodpovědných osob. Bude
vybírán poplatek 50,-Kč 2/€.
neděle: zdarma

Popisy kontrol:

sobota: samoobslužný odběr na shromaždišti
neděle: on-line na stránkách závodu v Orisu a na mapě. Nejsou na shromaždišti!

Vzdálenosti:

sobota: parkoviště – shromaždiště
shromaždiště – start
shromaždiště – cíl

0m
850 m / 55 m převýšení
0m

neděle: parkoviště – shromaždiště
shromaždiště – start (přes parkoviště)
shromaždiště – cíl

30 m
450 m
350 m

Terén:

sobota: Kopcovitý terén v některých partiích s prudkými svahy a hlubokými zářezy potoků, v
několika místech množství zkušebních vrtů a šachet – pozůstatky důlní činnosti ze 14. – 16.
století. Některé šachty jsou oplocené, pokud v jámách nemáte kontrolu, do šachet
neslézejte! Hustá síť cest. Po loňské kůrovcové kalamitě část lesa po těžbě (místy pokácené
stromy a nové paseky). Místy náletové i vysázené hustníky s různou průchodností.
Doporučujeme boty s hřeby!
neděle: členitý terén; hustá síť cest; částečně smíšený a částečně jehličnatý les, místy s hustým
podrostem; místy skalní útvary a pískovcové bloky

Mapy:

Zvláštní mapové zn.

Zakázané prostory:

sobota: Ovčí hora, stav 09/2021, 1:10 000 pro DH16 - DH21L/K a H35, ostatní 1:7500, e = 5m,
mapový klíč ISOM 2017-2; mapy v mapníku
neděle: Kroatzbeerwinkel, stav 02/2020, 1:10 000 pro DH20-21AL, ostatní 1:7500, e = 5m,
mapový klíč ISOM 2017-2; mapy v mapníku
sobota: černý čtverec – vojenský bunkr
černý křížek – malá oplocenka (například oplocená šachta)
neděle: nejsou
soukromé pozemky (značka 527.0), oplocenky a čerstvě osázené paseky. Porušení se trestá
diskvalifikací.

Povinné úseky:

start – mapový start (začátek orientace) a sběrná kontrola – cíl. Značeno červenobílými fáborky.

Občerstvení:

V cíli voda pro všechny závodníky po doběhu.
V centru klubový bufet.

Starty:

sobota – intervalový, 00 = 12:00
neděle – intervalový, 00 = 9:30

Fáborková trať:

Značeno modrobílými fáborky.
Kategorie HDR a P mají volný start (P od času 00 do 150, HDR od 60 do 150); razí startovací
kontrolu.
Sobota: Tratě kategorií D10L, H10L a HDR jsou značeny červenobílými fáborky, zkracování
mezi kontrolami je povoleno. V kategorii HDR jsou 2 mapy (1. pro závodníka a 2. pro
doprovod). Délka tratí je 4,2 km / 2,6 km po zkrácení.
Neděle: HDR bez fáborků, 2 mapy.
Doprovod je povolen pouze v kategorii HDR !!!
Po oba dny je přímo v centru závodu krátká trať (F) (v neděli speciální dětský závod) pro
nejmenší závodníky (se SPORTidentem!). K dispozici v časech: sobota 11:00 – 14:00; neděle
10:00 – 12:30

Parametry tratí:

Jsou k dispozici na stránkách:
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6400
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6401

Startovní listina:

Oddílové startovní listiny a startovní listiny dle kategorií jsou k dispozici na ORIS;
případně vyvěšeny na shromaždišti.

Systém ražení:

SPORTident – bezkontaktní způsob ražení SI-Air
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 klubem.
SPORTident bude použit i pro dětský závod (možnost půjčení čipu na místě bez poplatku).

Časový limit:

sobota: 90 minut pro všechny kategorie
neděle: 150 minut pro všechny kategorie

Cíl:

sobota: V centru.
neděle: Značeno červenými fáborky
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.

Předběžné výsledky:

budou průběžně vyvěšovány v prostoru centra závodů. Konečné výsledky budou umístěny
v systému ORIS.

Vyhlášení vítězů:

sobota: 1. - 3. místo v každé kategorii. Každý účastník kategorie HDR obdrží drobnou odměnu
po doběhu v cíli.
neděle: Každý účastník kategorie HDR obdrží drobnou odměnu po doběhu v cíli.
Vyhlášení proběhne v nejkratším možném čase.

Školka pro děti:
WC:
Převlékání, mytí:

jen v sobotu v centru závodu.
v centru závodu TOI TOI. Nouzové WC na startu není, prosíme, využijte WC v centru závodů.
sobota: V centru závodu v klubových stanech. Mytí v centru závodu, studená voda, lavory.
neděle: mytí nebude zajištěno, v centru nelze postavit klubové stany (vzhledem k hygienickým
opatřením)

První pomoc:

v centru závodu

Hlavní funkcionáři:

Ředitelé závodu:

sobota: Monika Štveráková, Michaela Březinová
neděle: Volker Ender

Hlavní rozhodčí:

sobota: Vojtěch Vokál (R2)

neděle: Kateřina Kašková (R1)
Stavba tratí:

sobota: Ivan Vydra (R3)
neděle: Rolf Kerger a Peter Kudraß

Informace:

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6400
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6401

Protesty:

Protest proti porušení či nedodržení Pravidel nebo proti rozhodnutí HR lze podat písemně
(nejpozději do 30 minut po plánovaném času uzavření cíle), na místě a doložený vkladem 200
Kč (sobota) nebo 10 EUR (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 vokal.vojtech[AT]gmail.com, s vkladem 200 Kč
zaslaným na účet pořadatele (oba závody).

Jury:

bude stanovena a vyvěšena v centru závodu.

Předpis:

závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu a Prováděcích pokynů Ještědské oblasti
pro rok 2021. Předpokládané časy vítězů dle Soutěžního řádu Ještědské oblasti.

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.
Sobotní závod se koná na území, které spravují státní podnik Lesy České republiky a město Chrastava. Jsou to i Vaše
lesy, chovejme se tady ohleduplně!
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.

Sobota:
Přihlášením se každý účastník zavazuje jednat v souladu aktuálně platnými ochrannými opatřeními
stanovenými Ministerstvem zdravotnictví ČR nebo pořadatelem závodu.
Každý účastník (od dovršení 6 let věku) je povinen prokázat se platným certifikátem o bezinfekčnosti
(potvrzení o ukončeném očkování/ negativní RT-PCR test max. 7 dní / negativní POC antigenní test
max. 72 hodin/ doklad o prodělání nemoci max. 180 dní). Pro urychlení kontroly doporučujeme instalaci
aplikace Tečka. Po prokázání obdrží každý účastník identifikační pásku, bez které mu nebude umožněn
start.
Neděle:
obdobná kontrola bezinfekčnosti jako v sobotu. Po pobytu v Německu na méně než 12 hodin není nutné
vyplňovat příjezdový formulář a není nutné absolvovat karanténu ani sebeizolaci.

Správný směr přejí

OK Chrastava, HSG Turbine Zittau a SG Zittau Süd
Sponzoři závodu:

