
 
Milí příznivci cyklistiky a naší krásné Vysočiny, 

po úspěšném loňském, tak trochu testovacím nultém ročníku bychom Vás rádi pozvali na první ročník cyklistické akce nazvané Kolmo Vysočinou. 

Připravili jsme pro vás přibližně 25 zajímavých míst, která může vaše skupinka o počtu 2 až 6 členů navštívit.  Cestu si volíte sami a není nutné 

navštívit všechna stanoviště. Jednotlivá místa jsou ohodnocena různým počtem bodů podle obtížnosti. Některá stanoviště jsou navíc označena 

písmenem (např. S – studánkové, V – vrcholové, K – křížkové/kapličkové). Při navštívení všech od stejného písmene navíc obdržíte bodovou prémii. 

Na každém místě jsou ukryty kleště, kterými si označíte v kartičce příslušnou pozici.  Jsou schované, aby si jich náhodný kolemjdoucí nevšiml. 

Prosíme tedy o stejné maskování, jako bylo před vaším příjezdem. Abyste skrýš snáze nalezli, je vždy zaměřena od nějakého významnějšího bodu 

v krajině (strom, studánka, křížek atd.) v určitém azimutu a vzdálenosti. Je tedy třeba mít s sebou buzolu či podobný měřící nástroj nebo alespoň 

dobrý astrologicko-logický odhad. Své mozkové závity potrápíte při hledání zašifrovaného stanoviště. 

Body můžete sbírat buď v kategorii Blesků (snaží se získat co nejvíce bodů a být první), nebo v kategorii Pohodářů, jejichž hlavním cílem je kochat 

se nádhernou krajinou Vysočiny. V kategorii Blesků ohodnotíme dle bodového pořadí první tři místa cenami, v kategorii Pohodářů vylosujeme a 

odměníme tři skupinky. 

Základním pravidlem je, že se skupina nesmí během cesty rozdělit. Dovolené je hlídání kol a čekání na pomalejší kolegy. Alespoň jeden ze skupiny 

musí objet všechna stanoviště, která skupina navštívila. Celá cykloakce je postavena na fair play. 

Kdy a kde? 

Vše se uskuteční v sobotu 23. 5. 2015, start a zároveň cíl je na hřišti ve Svatém Kříži u Havlíčkova Brodu 

(N 49°33.926', E 15°34.607'). Pokud přijede na místo autem, parkujte prosím jen na vyznačeném místě. 

Časové rozvržení dne bude následující: 

8:00 - 8:45 prezence (obdržíte mapku, seznam stanovišť, šifru a kartičku na označování) 

9:00 společný start 

16:30 - 17:30  dojezd skupin 

18:00 vyhlášení vítězů a vylosování skupin 

Od 16:00 hodin bude v cíli připraveno občerstvení.  

Co s sebou? 

 fungující kolo,  

 náhradní duši a základní nářadí na výměnu (příp. lepení), 

 mapku (na startu dostanete základní mapku se stanovišti, ale (cyklo)turistická mapa bude určitě výhodou),  

 vhodné oblečení (jede se za každého počasí), 

 buzolu, 

 mohl by se hodit i ručník. 

Jak se přihlásit a zaplatit? 

 Přihláška je povinná, přihlašujte se na mailu kolmo-vysocinou@seznam.cz nebo lépe pomocí formuláře na webových stránkách 

kolmovysocinou.webnode.cz, na kterých také naleznete podrobné informace. 

 Do mailu uveďte: 

o název Vaší skupiny, 

o kategorii, ve které chcete jet (Bleskové / Pohodáři), 

o jména a příjmení všech účastníků s věkovým zařazením (předškolní dítě / základní škola / ostatní). 

 Následně Vám zašleme potvrzení registrace a předvyplněný souhlas s podmínkami, který vytiskněte, podepište a odevzdejte na startu. 

Výrazně tím zrychlíte odbavení. 

 Předškolní děti mají účast zdarma, děti (základní) školou povinné 40 Kč, starší 80 Kč. Startovné uhradíte hotově na startu. 

 Kapacita je omezena 250 účastníky. 

 Případné změny (změna jména v skupině, o člověka méně či více) s námi řešte výše uvedeným mailem. 

 Přihlašujte se do 16.5.2015, do tohoto data můžete také přihlášku stornovat. 

Těšíme se na Vás 23.5.2015 ! 

 

Petr Holý (724 645 075) kolmo-vysocinou@seznam.cz Vít Vodrážka (777 068 728) 

k o l m o v y s o c i n o u . w e b n o d e . c z 
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