
   

ROZPIS 
Česko-saské dny orientačního běhu SAXBO 2023 - 31. ročník 

 

29.04.2023 Mistrovství Německa ve sprintu, Žitava 

30.04.2023 Mistrovství Ještědské oblasti na klasické trati, Bundesranglistenlauf, Jonsdorf 

01.05.2023 Mistrovství Německa sprintových štafet, Žitava 

Pořádající orgán: Arbeitsgemeinschaft Orientierungssport Deutschland (AGO) a Ještědská oblast (jen neděle) 

Pořádající subjekt: SG Zittau Süd (ZIS), HSG Turbine Zittau (ZIT) a OK Chrastava (CHA) 

Rozsah: 
dvoukolový závod jednotlivců ve sprintu (časy se 
sčítají) 

závod jednotlivců na klasické 
trati s ranking.koef. 1,02 

závod štafet ve sprintu 

Centrum závodu: 
Německo – Žitava, ul. An der Sporthalle 4  
(GPS: 50°53'33.5"N 14°48'33.9"E) 

Německo - Jonsdorf  
(GPS: 50.8598842N, 
14.6944722E) 

Německo – Žitava, značeno 
od městského okruhu a 
tělocvičny 

https://www.sg-zittau-sued.de/
http://web.okcha.net/cz/
http://www.hsg-zittau.de/


   

 Bližší informace budou 
uveřejněny v pokynech. 

Parkování: zdarma 
za poplatek 50,- Kč 
u shromaždiště a lesního 
divadla není možné parkovat! 

Veřejná parkoviště:  
do 5 hodin   3,00 € 
nad 5 hodin 5,00 € 

Prezentace: 
v centru závodu v čase: 06:30 – 09:00,  
dohlášky na místě pouze na místa vakantů 

v centru závodu v čase: 09:00 – 
10:00,  
dohlášky na místě pouze na 
místa vakantů 

v centru závodu v čase: 08:00 
– 09:00,  
dohlášky na místě pouze na 
místa vakantů 

Start: 

08:00 = 00 kvalifikace (start českých závodníků 
předpokládáme od 10:00) 
15:00 = 00 finále (start českých závodníků 
předpokládáme od 17:00) 
 
Veřejný závod má v průběhu kvalifikace volný 
startovní čas. 
Odpoledne startuje veřejný závod až po doběhu 
finále Mistrovství Německa (cca od 17 hodin). 

11:00 = 00 
10:00 = 00 start ve vlnách 
(09:30 uzavření karantény) 

Kategorie: 

H12, H14, H16, H18, H21E, H35, H40, H45, H50, 
H55, H60, H65, H 70, H75, H80  
D12, D14, D16, D18, D21E, D35, D40, D45, D50, 
D55, D60, D65, D70, D75, D80 
 
Veřejný závod: DirKL (krátká – lehká), DirML 
(střední – lehká), DirLL (dlouhá – lehká) 

H10, H12, H12D, H14, H14D, 
H16, H18, H20, H21L, H21K, 
H35, H40, H45, H50, H55, H60, 
H65, H 70, H75, H80  
D10, D12, D12D, D14, D14D, 
D16, D18, D20, D21L, D21K, 
D35, D40, D45, D50, D55, D60, 
D65, D70, D75 
HDR, D10L, H10L 
Mimo hodnocení JO: D21E, 
H21E, H85, D80 
Veřejný závod: DirKL (krátká – 
lehká), DirML (střední – lehká), 
DirMS (střední - těžká) 

DH-12 T (3 závodníci, min. 1x 
D a 1x H, pořadí libovolné, 
trať střední a velmi lehká) 
 
DH-16 T (D-H-H-D) 
 
DH Elite T (D-H-H-D) 
 
DH 135 T (H-D-H; ročník 
narození 1983 a starší, součet 
věku min. 135 let) 
 
DH 180 T (H-D-H; ročník 
narození 1968 a starší, součet 

https://www.sg-zittau-sued.de/
http://web.okcha.net/cz/
http://www.hsg-zittau.de/


   

věku min. 180 let) 
 
 
Veřejný závod: Open Short 
(krátká), Open Middle 
(střední) – 3 závodníci, věk, 
stáří a pohlaví libovolné 
 

Vysvětlení kategorií 
veřejného závodu: 

DirKL (krátká – lehká) odpovídá cca DH10 
DirML (střední – lehká) odpovídá cca DH12 
DirMS (střední – těžká) odpovídá např. DH18 nebo DH35 
DirLL (dlouhá – lehká) odpovídá cca DH14 
 
Tyto „Direkt“ kategorie budou mít v neděli délku od 2 do 2,5 km vzdušnou čarou. 
 

Dětský závod: Každý den na shromaždišti, přihlášky na místě, zdarma. 

Dětská školka: Pouze v neděli v Jonsdorfu, dvojjazyčná obsluha (NJ-ČJ). 

Ředitelé závodů: 
Peter Kudraß 
(SG Zittau Süd) 

Volker Ender 
(HSG Turbine Zittau) 

Patrick Kudraß 
(SG Zittau Süd) 

Stavitelé tratí:  
Frank Wolfram 
(SG Zittau Süd) 

Daniel Härtelt 
(SG Zittau Süd) 

Robert Dittmann 
(SSV Planeta Radebeul) 

Ninett Wolfram 
(SG Zittau Süd) 

Techničtí delegáti: Diethard Kundisch (USV TU Dresden) 
Rainer Wichmann 
(OLV Weimar) 

Diethard Kundisch 
(USV TU Dresden) 

HR (pro OM a kontrolu 
souladu s českými 
pravidly): 

 
Dominika Pachnerová  
(OK Chrastava) 

 

https://www.sg-zittau-sued.de/
http://web.okcha.net/cz/
http://www.hsg-zittau.de/


   

Kontaktní osoba pro 
média: 

Daniel Härtelt, E-Mail: presse@saxbo.de Telefon: +49 151 61484465 

Přihlášky: 
do 14.04.2023 (23:59) v ORIS, neregistrovaní jednorázovou přihláškou v ORIS (pro platbu použijte VS automaticky 
generovaný v ORIS) 
po termínu jen na místa vakantů za navýšený vklad (+ 50 %) 

Vklady: 

DH12 až DH16:          160 Kč 
DH18 až DH80:          240 Kč 
DirKL, DirML, DirLL:   240 Kč 
 

DH10 až DH18:         160 Kč 
DH20 až D80/H85:    220 Kč 
DH10L, HDR:           zdarma 
DirKL/DirML/DirMS:  160 Kč 
 

DH-12 T:                   450 Kč 
DH-16 T:                   600 Kč 
DH Elite T:                800 Kč 
DH135 T, DH180 T:  600 Kč 
Open kategorie:        600 Kč 

Úhrada: 
za všechny závody v termínu přihlášek na účet pořadatele: 2102476412 / 2010, KS 0308, VS je generován v ORIS 
automaticky (předčíslí a číslo klubu dle adresáře ČSOS) 

Informace: 

V ORIS, na webu závodu (https://saxbo.de/) nebo mailem na okcha@seznam.cz  
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=7564 
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=7565 
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=7566 

Vzdálenosti: 

parkoviště – centrum:              
do 200 m 

ubytování – centrum:  
                     do 1000 m 
centrum – start:  
                      do 1500 m          
centrum – cíl: do 1000 
m 

parkoviště – centrum:  
                       do 200 m 
centrum  –start:  
                       do 500 m          
centrum – cíl: do 800 m 

parkoviště–centrum: do 1600 m 
centrum – start:        do 1000 m        
centrum – cíl:                      0 m 

parkoviště  –centrum:                            
do 1800 m 

centrum – start:                 0 m            
centrum – cíl:                    0 m 

https://www.sg-zittau-sued.de/
http://web.okcha.net/cz/
http://www.hsg-zittau.de/
http://oris.orientacnisporty.cz/
https://saxbo.de/
mailto:okcha@seznam.cz
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=7564
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=7565
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=7566


   

Mapa: 

stav 04/2023, ISSprOM 2019-2, e=2,5 m 
1:4 000 pro kategorie do DH50 
1:3 000 pro kategorie od DH55 

stav 04/2023, ISOM 2017-2, 
e=5 m 
 
1:15 000 pro DH18-DH21L,K (s 
výřezem v měřítku 1:5 000) 
 
1:10 000 pro kategorie DH10-
DH16 a DH35-DH55 (s 
výřezem v měřítku 1:5 000) 
 
1:7500 pro kategorie DH60-, 
DH10L a HDR 

stav 4/2023, ISSprOM 2019-2, 
e=2,5 m 
1:3 000 pro kategorie DH-12 T 
a DH180 T 
1:4 000 pro ostatní kategorie 
 

Tisk laserem na Pretex (Žaket). 

Terén: otevřený městský terén  
především městský 
terén, částečně park 

skalnatý, s prudkými svahy, 
částečně s podrostem 

otevřené parky a zahrady, 
místy překážky 

Embargované prostory: https://o-sport.de/wettkaempfe/gelaendesperren/ 

Omezení:  Zákaz použití bot s hřeby!  Zákaz použití bot s hřeby! 

Systém ražení: 
SPORTident Air+ (bezkontaktní způsob ražení) 
 
Půjčovné standardního čipu 50 Kč (2 EUR) – nepůjčujeme SIAC čipy, při ztrátě bude požadována náhrada 35 EUR. 

Ubytování: 

Možné objednat nocleh v tělocvičně přes doplňkové služby ORIS, cena 100 Kč za osobu a noc. 
Sporthalle Lisa-Tetzner-Straße 24 (GPS 50.8860061N, 14.8025281E) 
Tělocvična otevřena od 28.4.2023 17:30 do 1.5.2023 09:00. Noční klid od 23:00. 
 

https://www.sg-zittau-sued.de/
http://web.okcha.net/cz/
http://www.hsg-zittau.de/


   

Další možnosti: https://zittau.de/de/tourismus-kultur-freizeit/unterkünfte/gastgeberliste/ 
 

Občerstvení: Občerstvení v cíli všech závodů, na každém shromaždišti catering (Vegit Point). 

Vyhlášení:  

Klasika a sprintové štafety po závodě. Sobotní Mistrovství Německa ve sprintu v neděli od 19 h v Lesním divadle. 
Vstup na program v Lesním divadle od 18 hodin, součástí programu bude kromě vyhlašování i promítání filmu z 
Mistrovství Německa v roce 2000 v Oybinu, lasershow, catering. 
Náborové kategorie HDR, Dir... a OPEN se nevyhlašují. 
POZOR! Ve sprintových disciplínách budou vyhlašováni pouze němečtí závodníci (Mistrovství Německa je 
uzavřené, ale díky výjimce je možný start i zahraničních závodníků.). Ve výsledkové listině ale budou uvedeni 
všichni závodníci. 

Protesty: 

Protest proti porušení či nedodržení Pravidel nebo proti rozhodnutí HR lze podat písemně, na místě a doložený 
vkladem 200 Kč technickému delegátovi nebo pro OM (30.04.2023) 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. 

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://saxbo.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. 

Pojištění a odpovědnost: 
Dostatečné pojištění je věcí každého účastníka. Každý se závodu účastní na vlastní nebezpečí. Pořadatel, majitelé 
pozemků ani lesní správci nepřebírají žádnou odpovědnost. Nezapomeňte, že závody se konají v Německu, proto 
doporučujeme odpovídající cestovní pojištění. 

https://www.sg-zittau-sued.de/
http://web.okcha.net/cz/
http://www.hsg-zittau.de/
https://zittau.de/de/tourismus-kultur-freizeit/unterkünfte/gastgeberliste/


   

 

Partneři závodu: 

 
 

https://www.sg-zittau-sued.de/
http://web.okcha.net/cz/
http://www.hsg-zittau.de/

