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POKYNY pro závod SAXBO 2013 
 

Česko-saské dny orientačního běhu 
 

Vítáme Vás na 21. ročníku mezinárodního závodu SAXBO 
 
DATUM:   sobota 4. 5. 2013 – závod JO a rankingový závod na klasické trati 

neděle 5. 5. 2013– závod JO a rankingový závod na klasické trati 
SHROMAŽDIŠTĚ:  sobota  –  louka na okraji obce Rynoltice, bude značeno,  

souřadnice +50°47'41.600"N, +14°49'19.375"E 
neděle – louka v obci Jonsdorf, an der Gondelfahrt, bude značeno,  
souřadnice +50°51'0.24"N, +14°41'11.95"E 

PREZENTACE:  sobota: 9:30 – 11:00    v centru závodu     
   neděle: 7:30 – 8:30    v centru závodu 
   Dodatečné přihlášky  budou možné pouze v rámci možností pořadatele za  

dvojnásobné startovné. 
PARKOVIŠTĚ: sobota: na louce v blízkosti shromaždiště, dbejte pokynů pořadatele, bude se vybírat 

poplatek 20 Kč 
 neděle: na hřišti +50°50'59.07"N, +14°41'54.59"E, dle pokynů pořadatele. 

Vzdálenost do centra 1100m. Bude se vybírat 1€, nebo 25 Kč 
Doprava do Německa přes Hrádek nad Nisou nebo Petrovice, přes Petrovice platí 
zákaz pro autobusy. 

ŠATNY: sobota:V prostoru shromaždiště ve vlastních stanech. Není zajištěno kryté 
shromaždiště. 

 neděle: V prostoru shromaždiště ve vlastních stanech. Není zajištěno kryté 
shromaždiště. 

START: sobota: 12:00,  START 1 - 1800 m, značeno modrými fáborky, 
   (kategorie P4, D/H16 a výše) 
   START 2 – 1700 m, značeno modrými fáborky, 
   (kategorie P2, HDR, D/H10L, D/H10, D/H12 a D/H14) 
 Cesta na oba starty je společná a vede okolo cíle. U STARTU 2 bude pití. 

Dodržujte vyznačenou cestu, hrozí kolize s majiteli přilehlých soukromých 
pozemků!!! 
Zákaz parkování aut u startů. 
Část cesty na start vede po silnici 3. třídy, dbejte zvýšené opatrnosti!!! 
neděle: 9:30, 1600m, převýšení 60 m, značeno modrými fáborky 

STARTOVNÍ LISTINY: Startovky po oddílech budou vydány při prezentaci. Startovky dle kategorií budou  
vyvěšeny na shromaždišti a na startu. 

CÍL:   sobota: 1100m 
   neděle: v centru závodu 
   Vyčítání čipů je v prostoru shromaždiště a je povinné pro všechny závodníky i pro  

ty, kteří nedokončili závod. Závodníci, kteří mají půjčený čip, jej po odečtení 
odevzdají. Za neodevzdané čipy budeme účtovat náhradu 750,-Kč. 

KATEGORIE: Délky tratí a převýšení jsou uvedeny ve startovce a budou vyvěšeny na shromaždišti.  
Kategorie HDR, P2 a P4 si mohou zvolit libovolný start od času 90 do 180 (HDR), 
resp. od 0 do času 130 (P2, P4), přímo na startu závodu (na základě potvrzení od 
prezentace) – zvláštní startovací koridor. Tyto kategorie budou startovat přes 
startovací krabičku. 
Kategorie HDR a D/H10L budou mít v sobotu v lese červenobílé fáborky, nikoli 
oranžové. 
V neděli startuje kategorie HDR od času 100 do 190, P2 a P4 startují od 0 do 130. 

MAPY: sobota: Bubo bubo, 1:10 000, E 5m, stav duben 2012, revize duben 2013, mapový 
klíč ISOM 2000, autor Roman Horký, není vodovzdorně upravena, kategorie H18, 
H20, H21K, H21L, H35, H40, H45, H50, D21L mají formát A3, ostatní A4 
neděle: Nonnenfelsen, 1:10 000, E 5m, stav listopad 2011, revize duben 2013, 
mapový klíč ISOM 2000, tisk na vodovzdorném papíře Pretex, kategorie HDR, 
HD10L, D/H10, D/H12, D14, P2 a P4 mají formát A4, ostatní A3, na mapách formátu 
A3 je část trati ve výřezu v měřítku 1:5 000 

TERÉN:  sobota: Kopcovitý s množstvím kamenů, porostově rozmanitý, hustá síť cest. 
 neděle: Kopcovitý s množstvím kamenů a skal, porostově rozmanitý, hustá síť cest. 
ZPŮSOB RAŽENÍ: Bude použit elektronický systém Sportident. Ve startovním koridoru musí závodník  



použít nulovací a kontrolní jednotku, startovací jednotky budou použity pro kat.HDR, 
P2 a P4 – ve vyhrazeném koridoru.  Na cílové čáře budou cílové jednotky.  
Pro případ  selhání jsou  na stojanech kleště  a kontrolu oražte do R políček v mapě.  

POPISY KONTROL: Pro každého závodníka  - samoobslužně na shromaždišti.  
ČASOVÝ LIMIT: 150 minut po oba dny. 
VÝDEJ MAP:  V sobotu po odstartování posledního závodníka, v neděli cca ve 12:45. 
DĚTSKÁ TRAŤ (F): V blízkosti shromaždiště je jednoduchá liniová trať pro nejmladší děti, není použit  

Sportident.  
Startuje se v sobotu cca od 12:30 do 15 hodin, v neděli od 10 do 12.30 hodin. 
V cíli děti dostanou drobné odměny.  

DĚTSKÝ KOUTEK: Pouze v sobotu bude v prostoru shromaždiště školka pro nejmenší děti. 
MYTÍ:   Na shromaždišti studená voda a umyvadla. 
   V neděli je přísný zákaz koupání v rybníku Gondelteich a používání mýdel!!! 
OBČERSTVENÍ: Občerstvení na trati je uvedeno v popisech, popř. zakresleno v mapě.  
  V cíli pro všechny závodníky. Na shromaždišti budou mobilní stánky s občerstvením. 
WC: Oba dny na shromaždišti TOI-TOI. V sobotu navíc TOI-TOI cestou na start. 
VÝSLEDKY:  Předběžné výsledky budou vyvěšovány na shromaždišti.  
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ: V sobotu  i v neděli pro první tři závodníky ve všech kategoriích . Vyhlášení bude 

prováděno na shromaždišti v nejkratším možném čase.  Vyhlášení závodníci obdrží 
diplomy a medaile nebo drobné ceny. 

JURY:   Bude jmenována po prezentaci a zveřejněna na shromaždišti. 
PŘEDPIS: Závodí se dle platných pravidel OB a soutěžního řádu.  

Předpokládané časy vítězů jsou v souladu se soutěžním řádem JO. 
Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí, respektive rizika jejich zákonných 
zástupců. 

PROTESTY:  Písemně u hlavního rozhodčího, dle pravidel OB, s vkladem 200,-Kč. V sobotu 10,-€. 
Korespondenční adresa: Dominika Pachnerová, U Slunečních lázní 1277/3, 460 14 
Liberec 14 

PRVNÍ POMOC: V centru závodu. 
HLAVNÍ  FUNKCE: Ředitelé: sobota: Vojtěch Vokál R2 
    neděle: Volker Ender 

Hlavní rozhodčí: sobota: Dominika Pachnerová R2 
   neděle: Thomas Wagner 
   Stavitelé tratí: sobota: Kaeřina Kašková R2, Jaroslav Polák R2 
     neděle: Rolf Kerger, Peter Kudraß 
UPOZORNĚNÍ:  

UPOZORŇUJEME ZÁVODNÍKY, ŽE SHROMAŽDIŠTĚ JSOU NA SOUKROMÝCH LOUKÁCH. 
CHOVEJTE SE TAK, ABYCHOM JE MOHLI PŘÍPADNĚ VYUŽÍT I DO BUDOUCNA. 

 
SOBOTA 

V OKOLÍ SHROMAŽDIŠTĚ A CESTOU NA START A Z CÍLE JSOU SOUKROMÉ POZEMKY, 
JEJICHŽ MAJITELÉ NA NĚ NETOLERUJÍ VSTUP. VYVARUJTE SE KONFLIKTŮ TÍM, ŽE SE 

BUDETE ZDRŽOVAT NA VYHRAZENÉM SHROMAŽDIŠTI A BUDETE DODRŽOVAT 
VYZNAČENOU CESTU NA START A Z CÍLE. 

 
KATEGORIE STARTUJÍCÍ ZE STARTU 1 PŘEBÍHAJÍ SILNICI 3. TŘÍDY, DBEJTE ZVÝŠENÉ 

OPATRNOSTI. 
 

V LESE PROBÍHÁ TĚŽBA. 
 

NEDĚLE 
DLE NĚMECKÝCH PRAVIDEL NENÍ MOŽNÉ PŘEHLAŠOVAT JIŽ PŘIHLÁŠENÉ ZÁVODNÍKY 

MEZI KATEGORIEMI A NA JINÉ ČASY. NEŽÁDEJTE PO NÁS PŘESUNUTÍ NA DŘÍVĚJŠÍ 
VOLNÉ VAKANTY. VAKANTI JSOU URČENÍ JEN PRO NOVĚ DOHLÁŠENÉ ZÁVODNÍKY. 

 
PODĚKOVÁNÍ:  Firmě RECO design za diplomy a medaile  

 
Správný  směr přejí pořadatelé z OK Chrastava, HSG Turbine Zittau a SG 

Zittau-Süd. 


