
ROZPIS 
Botas Vyso�ina cup 2006 

 

Po adatel  Oddíl OB SK Chrast 

Datum konání 14. – 16.7.2006 

Centrum K�ižánky, louka u fotbalového h�išt� (4 km JV od Svratky) 

Kategor ie D10N (linie), D10, D12, D14B, D14C, D16, D18, D20, D21E, D21A, 
D21B, D35B, D35C, D40B, D40C, D45B, D45C, D50, D55, D60, D65, 
D70 

H10N (linie), H10, H12, H14B, H14C, H16, H18, H20, H21E, H21A, 
H21B, H35B, H35C, H40B, H40C, H45B, H45C, H50, H55, H60, H65, 
H70, H75, H80 

TPR (3 – 5 km) - volná kategorie pro p�íchozí a za�áte�níky, lze se 
p�ihlásit i na jednotlivé etapy, v této kategorii se nevyhlašují celkové 
výsledky , HDR – kategorie pro rodi�e s d�tmi (linie), lze se p�ihlásit i na 
jednotlivé etapy 

Pozn.: v kategoriích D/H21 bude provedeno rozd�lení do podkategorií 
podle stavu Rankingu HSH k 30.6.2006. Po�adatel si vyhrazuje právo 
slou�it kategorie, v p�ípad� malého po�tu p�ihlášených. 

Prezentace  �tvrtek 13.7. od 18:00 do 20:00 v centru závodu 
   pátek 14.7. od 10:00 do 14:00 v centru závodu 
                      od 20:00 do 21:00 
   sobota  15.7. od 20:00 do 21:00 

   V rámci hladkého pr b hu prezentace vás prosíme abyste p ijeli v as. 

Za jeden oddíl chodí prezentovat vždy jeden zástupce, na vyžádání 
dostane vytišt ný kompletní p ehled plateb a p ihlášek svého oddílu.  

Spor tovní program Pátek 14.7.2006 E1 – krátká tra� – intervalový start 
 Sobota 15.7.2006 E2 – klasická tra� – intervalový start 
    odpoledne: doprovodné sportovní a kulturní akce 
 Ned�le 16.7.2006  E3 – zkrácený tra� – handicapový start 

Star ty etap E1 – 15:00 hod; E2, E3 – 9:00 hod 

Mapy E1 a E3 -  �ASNÍK  1:10000, e=5m, stav léto 2006,  
E2 - MALINSKÁ SKÁLA 1:10000, e=5m, stav jaro 2005  
zpracoval: Petr Mare�ek 

Terén Kopcovit�jší vyso�inský terén již s horským charakterem dobré 
pr�b�žnosti. Na mnoha místech balvanité proudy. Pom�rn� rozsáhlé 
skalnaté  partie a také pramenité oblasti s meliora�ními rýhami, potoky a 
bažinkami. Místy bažinaté louky s horskou rozptýlenou vegetací. Terén  
leží v nadmo�ské výšce 600 - 836 m. 

Možnosti tréninku Mapy Cínová cesta a Zkamen�lý zámek (stav rok 2000, velmi dobrý stav, 
zm�n velmi málo). Vyso�inský kopcovit�jší terén dobré pr�b�žnosti, místy 
kameny a vodote�e. Vzdálenost z centra 2km. 

 

 



Vzdálenosti  

sportovní centrum – kemp 0 m 

cíl – kemp (pro E1, E3) 0 m 

sportovní centrum – start (pro E1, E3) do 1000 m 

sportovní centrum – centrum E2 (Milovy) 3500 m 

centrum E2 – start (E2) do 1500 m 

centrum E2 – cíl (E2) 0 m 

  

Doprava na E2 Centrum E2 (Milovy - kemp u hotelu D�v�t skal) je vzdáleno od 
sportovního centra v K�ižánkách 3,5 km a bude zajišt�na kyvadlová 
autobusová doprava za poplatek 20,-K� (ob� cesty) splatný v p�ihlášce. 
Kyvadlová doprava bude jezdit podle pevného jízdního �ádu.  Doprava na 
E2 vlastními vozidly se nedoporu�uje, možnosti parkování pouze na 
soukromých parkovištích (není v režii po�adatel� závodu), kde vybírají 
parkovné sami provozovatelé (po�adatelé neru�í za výši vybíraného 
parkovacího poplatku soukromými provozovateli). Kapacita parkovacích 
míst omezena, závislá na mí�e turistického ruchu v daném období (v 
p�ípad� p�kného po�así, atraktivního pro koupání, bývají parkovišt� plná). 
Platí p ísný zákaz parkování mimo vyhrazená parkovišt . Další 
možnosti dopravy: kolo, p�šky, pro dopravu lze však použít jedin� silnici 
spojující K�ižánky – Milovy, lesní prostor je pro dopravu zakázaným 
závodním prostorem.  

Systém ražení SPORTIdent, závodníci s vlastním SI �ipem uvedou �íslo �ipu v p�ihlášce, 
ostatní si mohou SI �ip zap�j�it od po�adatele za 30,-K�/den. Za ztrátu 
�ipu se ú�tuje 700,- K�. 

Funkcioná i �editel závodu: Jaroslav Matras 
 Hlavní rozhod�í:  Tomáš Matras – R2 
 Stavitel tratí E1, E2, E3 – Petr Mare�ek 

P ihlášky a) na e-mail: tomas.matras@seznam.cz (p�edm�t zprávy: „P�ihláška Botas 
- XXX“ – XXX = zkratka oddílu) 

P ihláška musí nutn  obsahovat: 

1) jmenný seznam závodník  (povinný formát p�ihlášky �SOB 
v TXT souboru) nebo v p�ipraveném formulá�i XLS, který je voln� ke 
stažení na stránkách závodu (�eší za vás kompletn� všechny náležitosti 
p�ihlášky + výpo�et vkladu) 

2) kompletní a úplné informace: 

• základní identifika�ní údaje: název oddílu, kontaktní 
informace na p�ihlašující osobu 

• podrobný výpo�et vkladu 
• identifikace platby – kdy, kým, z jakého ú�tu, kolik a za koho 

bylo zaplaceno 
• požadavky ubytování (požadavek uveden u každé osoby 

v p ihlášce, nap�. v poznámce jmenného seznamu p�ihlášených 
nebo v p�ipraveném XLS formulá�i) 

• požadavek na p�j�ení �ipu (neuvedení �ísla �ipu v p�ihlášce 
neznamená požadavek na p�j�ení – místo �ísla �ipu je nutné 



napsat „P“  nebo slovo „P�j�it“  – na tomto základ� bude 
závodníkovi naú�továno p�j�ovné 

• objednání kyvadlové dopravy (požadavek uveden u každé 
osoby v p ihlášce, nap�. v poznámce jmenného seznamu 
p�ihlášených nebo v p�ipraveném XLS formulá�i) 

 
Na stránce závodu máte možnost si stáhnout formulá� XLS, který za vás 
�eší všechny náležitosti p�ihlášky (v�etn� exportu jmenného seznamu 
p�ihlášených ze standardního �SOB formátu) – sta�í ho vyplnit a odeslat 
nebo je k dispozici podp�rný TXT soubor s osnovou všech náležitostí 

Neúplné p�ihlášky nebudou p�ijímány, vznikají tak zbyte�né 
nesrovnalosti, které brzdí plynulý chod prezentace. Prosíme jednotlivé 
oddíly, aby si zjednali po�ádek v p�ihlašování.  

b) výjime�n� poštou na adresu 

Tomáš Matras 
 Chrašice 632 
 538 51 Chrast 
Vklady  

Kategorie Do 20.6. Od 21.6. do 1.7. Od 2.7 a p�i 
prezentaci 

Do D/H14 v�etn� 200,- 250,- 300,- 

Od D55 a H60 v�etn� 200,- 250,- 300,- 

Ostatní 300,- 400,- 500,- 

TPR, HDR 200,- 240,- 240,- 

TPR, HDR / 1 etapa 80,- 80,- 80,- 

P�j�ovné za SI kartu/den 30,- 30,- 30,- 

Tišt�né výsledky/kus 50,- 50,- 50,- 

 

Úhrady vklad� a poplatk� za ubytování zasílejte na ú�et �íslo 
650 749-531/0100 u KB Chrast, majitel ú�tu Jaroslav Matras - OB, 
Chrašice 632, 538 51 Chrast. Variabilní symbol 88XXXX, kde XXXX zna�í 
�íslo oddílu dle Adresá�e �SOB.  

Pokud se budete dodate�n� dohlašovat, prosíme neposílejte nám na ú�et 
peníze déle než v úterý 11.7.2006 – po tomto termínu pla�te v hotovosti na 
prezentaci!! 

Na prezentaci si sebou vezm te kopii dokladu o zaplacení, v p ípad  
námi  neidentifikovatelné platby tím výrazn  urychlíte pr b h 
prezentace!!! 

 

Parkování 50,- K� za auto na celý pobyt 

 150,- K� za autobus na celý pobyt 

 Poplatek bude vybírán na za�átku pobytu p�i vjezdu do kempu nebo na 
parkovišt�, neposílejte nám ho prosím p�edem na ú�et s ostatní platbou! 
Parkovací poplatek se nevztahuje pro parkování na E2 na Milovech!! 

 



Ubytování Stanový kemp:  

13. – 16.7.2006  180,-K  (osoba/pobyt) 

 Cena zahrnuje servis EKO-WC, pitná a užitková voda, osv�tlení kempu 

 Ubytování typu t locvi na: 

    13. – 16.7.2006 210,-K  (osoba/pobyt) 

 Spaní ve vlastních spacích pytlích, do t�locvi�ny je povolen vstup pouze 
po p�ezutí!!  

V p�ípad� malého zájmu o tento druh ubytování bude poskytnuta 
náhradní varianta menšího objektu než je t�locvi�na. Místo ubytování se 
up�esní podle po�tu p�ihlášených, nem�lo by být ve v�tší vzdálenosti než 
5 km od centra závodu. 

 Další typy ubytování po�adatel nezajiš�uje. 
 (kontakty na jiný druh ubytování najdete nap�íklad na stránkách: 

www.svratka.cz) 

Informace http://www.obchrast.com/nz.php?nzid=308 , 469 666 334 (dom�), mobil: 
732 425 459 J. Matras, mobil: 604 483 897, E-mail: 
tomas.matras@seznam.cz - T.Matras 

Ceny pro vít ze První v každé kategorii v každé etap� obdrží diplom, vít�zové t�ídenních 
obdrží diplomy a v�cné ceny (kategorie TPR není vyhlašována) 

Upozorn ní Závodníci závodí na vlastní nebezpe�í. Bezplatná léka�ská pomoc je 
poskytována pouze po dob�hu v cíli. Následující léka�skou pomoc si 
každý závodník hradí ze svého zdravotního pojišt�ní 

Doprovodné akce a zaj ímavosti  

Sportovní hry a doprovodné akce pro d�ti a dosp�lé (v p�ípad� 
dostate�ného zájmu), sobotní diskotéka v prostoru kulturního zázemí u 
fotbalového h�išt�  

Koupání: Kyšperský rybník – 300 m od sportovního centra závodu, 
Milovský rybník – centrum E2, 3,5 km od sportovního centra 

Možnost cyklotur istických a tur istických výlet  do okolí (mimo 
zakázané prostory, kde bude omezený p�ístup * , budou aktuáln� 
zve�ejn�ny v centru závodu – budeme vycházet závodník�m co nejvíce 
vst�íc) Dev�t skal * , Malinská skála * , Drátení�ky * , Milovské Perní�ky, 
�ty�i palice, Karlštejn – lovecký rokokový záme�ek (st�echa evropského 
rozvodí) a plno dalších atraktivních míst malebné �ásti Ž�árských vrch� 

 

Veškerý prodej v�etn� sportovního zboží je možný jen na základ� dohody s �editelem závodu. 

Po�adatelé oddílu OB SK Chrast se t�ší na vaši ú�ast a v��í, že vám op�t nabídnou p�kné 
sportovní vyžití v malebném prost�edí �eskomoravské vrchoviny (Ž�árských vrch�) p�i 

pohodových vícedenních závodech 14. ro�níku závodu Botas Vyso�ina cup. 

 

Tomáš Matras         Jaroslav Matras 

hlavní rozhod�í         �editel závodu 


