SAXBO 2015
Oybin, 14. června
Saský žebříček, veřejný závod
Pokyny
Rozsah

Závod na klasické trati s rankingovým koeficientem 1.0

Pořadatel

HSG Turbine Zittau a SG Zittau Süd

Centrum

Oybin, víceúčelová hala, souřadnice: 50.839907, 14.741351

Parkování

V okolí haly (vzdáleno maximálně 500m)
Řiďte se pokyny pořadatele!
Poplatek 1 €, popř. 25 Kč

Prezentace

Od 07:30 v centru,
do 8:30 možno dohlašovat, pouze v rámci vakantů

Převlékání

Na louce u haly, možno postavit klubové stany

Start

00 = 09:30 hodin;
Vzdálenost 1900 m, převýšení 140 m, značeno modře
POZOR: Cestou na start a částečně i v závodním prostoru projíždí pravidelně
pomalu jedoucí Turistický expres.

Cíl

Vzdálenost 150 m. Pozor, cesta z cíle kříží frekventovanou silnici!
Červeně značeno.
SPORTIdent.

Systém ražení

Mapa

možnost zapůjčení SI-čipu za 40 Kč/den. Při ztrátě zapůjčeného čipu bude
účtován poplatek 800,- Kč.
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 oddílem.
Louisenhöhe (1:10.000, 5m); Stav 01/2015; mapoval Valter Sohler
Vodovzdorně upraveno (v igelitových obalech).
Kategorie H20, H21AL, H35, H40 a H45 mají zvětšený výřez s kontrolami 33,
34 a 70 v měřítku 1:5.000.
Kategorie D18, D20, D21L, D35, H16, H18, H20, H21L, H21K, H35, H40, H45,
H50, H55 a T4 mají formát A3, ostatní A4.
Zvláštní značky:
zelený křížek - vývrat
zelené kolečko – význačný strom

Popisy kontrol

Tréninkové a
náborové tratě

Samoobslužný odběr v centru
Kategorie

P

T4

HDR

Startovní
interval

0:00-130:00

0:00-130:00

70:00-150:00

Závodníci na těchto tratích si mohou zvolit volný startovní čas v rámci
daného intervalu.
Startují z vlastního koridoru a musí orazit startovací kontrolu.
Přihlášky na prezentaci nejpozději do 10:45; počet volných map k dispozici je
ale omezený.

Dětské tratě

D/H10L

Značeno oranžovými fáborky, možnost zkracování. Závodníci
si vezmou popisy kontrol s kódy. Každý musí trať absolvovat
samostatně.

HDR

jako D/H10L, ale s doprovodem; viz. Náborové tratě

„Pohádkový
OB“

Krátká značená trať pro nejmenší v prostoru cíle. Pozor, cesta
k pohádkové trati kříží frekventovanou silnici!
Bez SI, přihlášky na místě, zdarma, 10.00 až 12.30 hodin

Časový limit

150 minut pro všechny kategorie

Pití

V cíli pro každého závodníka.
Na trati: značeno na mapě mezi kontrolami 72 a 92.
Kategorie H21AL a H35 mají občerstvovací kontrolu (kód 109) samoobslužně.
Pamatujte prosím, že i později startující běžci budou mít žízeň.

Občerstvení

V cíli prodej kafe, koláčů, bratwurstů a nápojů

WC

V centru v hale a TOI TOI.
Na startu není WC!

Mytí

Studená voda a lavory v centru

Vyhlášení vítězů

Pro první tři ve všech kategoriích kromě P a T4.

První pomoc

V centru

JURY

Bude jmenována v den závodu a vyvěšena v centru.

Protesty

Písemně vedení závodu s vkladem 10,- €.

Pojištění

Závodníci se účastní na vlastní nebezpečí.

Vedení závodu

Ředitel……………Volker Ender
Přihlášky, SI……..Thomas Wagner
Stavba tratí………Peter Kudraß a Rolf Kerger

Upozornění

Změny startovních časů nebo kategorií nebudou po zveřejnění
startovní listiny možné!
Možné jsou dohlášky pouze na volné vakanty.

