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SLOVO U VODEM 
 

Cyklisticky  zavod K293 TOUR vznikl v roce 1995. Jako organizatori jsme se tenkrat 
inspirovali ňLazen skou cyklokros rallyeí, jız  jsme se na jare tehoz  roku zucastnili. Rozhodli jsme se 
tenkrat usporadat cyklisticke zavody, ve ktery ch by nehral hlavnı ulohu cas, ale spıse vselijake 
ukoly. Aby zavod slouz il jednak k prıjemnemu zasportovanı, ale take k pobavenı se jednotlivy ch 
soutůz ıcıch. 

A tak se v rıjnu 1995 uskutecnil prvnı rocnık K293 TOUR. Zavod můl tenkrat jen jednu 
etapu a můril pouhy ch 32 kilometr˚. Zavodnıci můli na zdolanı trasy 5 hodin a bůhem jızdy 
odpovıdali na 9 lehky ch kontrolnıch otazek a hledali 5 obalek s teoreticky mi otazkami, na ktere 
samozrejmů take odpovıdali. 

Jelikoz  byl zavod uspůsny , rozhodli jsme se v jeho poradanı pokracovat. Od 2. rocnıku je 
zavod dvouetapovy  (dvoudennı) a trasa zavodu se prodlouz ila na zhruba 50 az  60 km pro prvnı 
etapu a 35 az  45 km pro druhou etapu. Hlavnım neprıtelem zavod˚ se od zacatku stalo pocası, ktere 
bylo vz dy pri konanı zavod˚ o druhem rıjnovem vıkendu velice spatne. Proto doslo od 5. rocnıku k 
presunutı termınu o můsıc drıve. 

Lon sky  rocnık prinesl nůkolik novinek, z nichz  vůtsina vysla z novy ch pravidel zavodu. 
Nejd˚lez itůjsı z nich je zmůna vzhledu teoreticky ch otazek (obalek). Zatımco drıve zavodnıci 
hledali balıcek obalek, z nichz  si jednu vzali a v nı nasli otazky, hleda se nynı pouze jedina obalka, 
obsahujıcı listy s otazkami pro vsechny skupiny Á  druz stvo si tedy vezme z obalky pouze list 
s otazkami a obalku se zbyly mi listy vratı. 

Lubos Polak a Richard Melichar 
Á  poradatele zavodu 

 
 
 
 

INFORMACE O ZAVODU VCETNE 
PRIHLASOVACIHO FORMULARE NAJDETE TŽZ  

NA INTERNETOVYCH STRANKACH K293 
http://www.k293.cz 
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CO JE K293 TOUR 
 

K293 TOUR je cyklisticky  zavod, ve kterem zavodnıci zdolavajı predem neznamou trasu. 
Pri tom odpovıdajı na kontrolnı otazky, hledajı obalky s teoreticky mi otazkami, na ktere take 
odpovıdajı, a plnı dalsı ukoly dle prospektu s popisem trasy ci instrukcı poradatel˚. 

Trasa zavodu je popsana v prospektu, ktery  zavodnıci obdrz ı tůsnů pred startem. Popis je 
situacnı Á  to znamena, z e nejde dopredu urcit, kudy trasa povede. V popisu se totiz  nenachazejı 
z adne mıstopisne nazvy. Smůr je popsan buť slovy doleva, doprava, rovne , castůji vsak konkretnım 
popisem (napr. z kopce, po znacen  ́ turistick  ́ ceste , kde je vide t znacka za kaz vjezdu apod.). 
Podrobnůjsı informace jak se orientovat v prospektu najdete v kapitole ňProspekt s popisem trasyí. 

Kontrolnı otazky jsou otazky uvedene prımo v prospektu s popisem trasy a slouz ı jako 
d˚kaz toho, z e zavodnık tımto mıstem projel. Vztahujı se vz dy ke stanovisti, u ktereho jsou uvedeny 
(prıklad: dojeli jste k posedu a v prospektu je uvedena otazka řKolik prıcek ma  z ebrık na posed?ý). 
Za spravnou odpovůť zıska zavodnık body, jejichz  vy se je uvedena v prospektu. 

Po trase je schovano nůkolik obalek s teoreticky mi otazkami. Tato mısta jsou presnů 
popsana v prospektu (prıklad: řDojeli jste ke kamenn ḿu sloupu. U ne j hledejte oba lku 
s teoretickymi ota zkami.ý). Zavodnık hleda obalku zabalenou v igelitovem pytlıku, z nız  si vezme 
jeden list s otazkami (vsechny listy na jednom stanovisti obsahujı stejne otazky) a obalku vratı na 
p˚vodnı mısto. 

Na listu se nachazejı otazky r˚znorody ch temat. Nůktere z nich majı tri moz nosti (zavodnık 
v tomto prıpadů pouze zaskrtne a, b nebo c), nůktere jsou bez moz nostı (zavodnık napıse slovy 
odpovůť). Body zıskava zavodnık uz  jen za nalezenı obalky a samozrejmů take za spravne 
odpovůdi. Jejich vy se je uvedena v prospektu. 

Po trase zavodu se mohou nachazet r˚zne ukoly. Tyto ukoly mohou by t uvedeny prımo 
v prospektu, v obalce s otazkami nebo je mohou zadat poradatele ustnů pred startem zavodu. Za 
splnůnı tůchto ukol˚ obdrz ı zavodnık body, jejichz  vy se je uvedena v prospektu. 

Odpovůdi na kontrolnı a teoreticke otazky zapisuje zavodnık do formulare, ktery  obdrz ı pred 
startem. 
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K293 TOUR 2002 
(8. ROCNIK) 

 
Typ za vodu: 

Dvoudennı, dvouetapovy  s predem neznamou trasou. 
 
Zpu sob pru jezdu: 

Na zakladů prospektu se situacnım popisem trasy. 
 
Kolektivnost: 

Jednotlivci i druz stva. 
 
Hodnocenı: 

Dle bod˚ za odpovůdi na kontrolnı otazky, na otazky z obalek, za nalezenı obalek, za 
splnůnı ukol˚ a prıpadne zaporne body za dojetı po limitu (za kaz dou minutu Á 1 bod). Body z obou 
etap se scıtajı. 
 
De lka za vodu a casove  limity: 

1. etapa:  58 km / 8 hodin 
2. etapa:  42 km / 5 hodin 

 
Start: 

Sobota 14.9.2002 Á  Karlovy Vary, pohostinstvı u Doubku, Praz ska 25 (stara praz ska silnice) 
Á  v 10.00 hodin. 
 
Cıl: 

Nedůle 15.9.2002 Á  Karlovy Vary, pohostinstvı u Doubku, Praz ska 25 (stara praz ska silnice) 
Á  v cca. 16 hodin. 
 
Nocleh a stravova nı: 

Zajistůn nocleh. V mıstů cıle je restaurace. 
 
Doporucene  vybavenı: 

Tachometr, tuz ka na psanı, dobra nalada. 
 
Prihla senı se: 

U poradatel˚ (telefonicky, e-mailem, vyplnůnım formulare na internetovy ch strankach 
K293) nebo v mıstů startu p˚l hodinu predem. 
 
Startovne : 

120 Kc (platı se pred startem; zavodnıci, kterı se ucastnili poslednıch trı rocnık˚ majı slevu 
20%). 
 
Informace k za vodu: 

Na internetovy ch strankach K293 (http://www.k293.cz), e-mailem na tour@k293.cz nebo na 
telefonu 0603 848 690. 
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PRAVIDLA ZAVODU 
 

1.  Prihla s enı se na za vod 
a) Prihlasenı se na zavod je moz ne dvůma zp˚soby: 

- do 24 hodin pred startem zavodu u vedenı K293, a to osobnů, pısemnů nebo telefonicky; 
- p˚l hodinu pred startem u poradatel˚ v samotnem mıstů startu; v tomto prıpadů vsak nemusı 

poradatele zavodnıka prihlasit (napr. v prıpadů, z e je jiz  dovrsen maximalnı moz ny  pocet 
zavodnık˚). 

b) Na zavod se m˚z e prihlasit jen ten: 
- kdo je natolik fyzicky zdatny , z e je schopen ujet bůhem dvou dnı 120 km na kole, 
- kdo vlastnı nebo si alespon  zajistı plnů pojızdne cyklisticke kolo jakehokoli typu a druhu 

v dobrem technickem stavu. 
c) V zavodů mohou startovat osoby mladsı 10 let jen pokud jsou v druz stvu doprovazeny alespon  

jednou osobou starsı 18 let. 
d) Vsichni zavodnıci (u druz stva alespon  jeden jeho zastupce) musı by t v mıstů startu nejpozdůji 

20 minut pred oficialnım casem startu zavodu. 
e) Za ucast na zavodů se platı startovne. Jeho vy si stanovuje provadůcı predpis. Startovne se platı 

pred zahajenım zavodu. 
 

2.  Utvorenı druzstev 
a) Jednotlivı zavodnıci mohou vytvorit vıceclenna druz stva, jejichz  clenove budou zavodit 

spolecnů. Tato druz stva se musı poradatel˚m nahlasit buť pri prihlasovanı jednotlivy ch 
zavodnık˚ dle bodu 1a, nebo dodatecnů, nejpozdůji vsak 20 minut pred casem startu. 

b) Druz stva mohou by t tvorena jen pokud je celkovy  pocet zavodnık˚ vůtsı nez  4. 
c) V jednom druz stvu m˚z e by t nejvy se 5 zavodnık˚. 

d) Je-li zavodnık˚ vıce nez  4, musejı utvorit minimalnů 4 druz stva. 
e) Je-li zavodnık˚ 10 az  19, nesmı by t celkovy  pocet druz stev vůtsı nez  jsou tri ctvrtiny 

z celkoveho poctu zavodnık˚. 
f) Je-li zavodnık˚ vıce nez  19, nesmı by t celkovy  pocet druz stev vůtsı nez  je polovina poctu 

zavodnık˚. 
g) V prıpadů, z e se zavodnıci nedohodnou na usporadanı druz stev dle pravidel bod˚ 2b az  2f, 

mohou druz stva direktivnů vytvorit poradatele. 
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h) Poradatele mohou na zakladů objektivnıch d˚vod˚ udůlit vy jimku z pravidel bod˚ 2b az  2f 
(napr. vzhledem k bodu 1c). 

 
3.  Zaca tek za vodu 

a) Jednotliva druz stva se mohou dohodnout na poradı startu, a to do 20 minut pred startem. 
Nedohodnou-li se, rozlosujı poradı start˚ poradatele. 

b) Poradatele mohou na zakladů objektivnıch d˚vod˚ urcit poradı startu (nebo jeho cast) 
direktivnů. 

c) Kaz dy  zavodnık (nebo jeho kolo) musı by t oznacen viditelny m poradovy m cıslem druz stva, a to 
bůhem celeho zavodu. Ocıslovanı zajistı poradatele po domluvů s jednotlivy mi zavodnıky. 

d) V dobů 15 az  5 minut pred startem seznamı poradatele hromadnů zavodnıky s pravidly zavodu a 
jiny mi d˚lez ity mi fakty. V teto dobů poradatele zaroven  vyhlası casy start˚ jednotlivy ch skupin. 

e) Zby vajıcı doba po udůlenı instrukcı do 1 minuty pred startem je urcena pro zodpovůzenı 
prıpadny ch dotaz˚ zavodnık˚. Po teto dobů jiz  nesmůjı by t udůlovany od poradatel˚ z adne 
instrukce ani rady. 

 
4.  Start etapy 

a) Prvnı druz stvo startuje v oficialnım case startu. Dalsı skupiny startujı po 10 minutach. Je-li 
druz stev vıce nez  9, m˚z e by t startovacı interval zkracen, a to tak, aby se startovalo pravidelnů a 
poslednı druz stvo odstartovalo nejdele 120 minut po prvnım startu. 

b) Kaz de druz stvo dostane 1 minutu pred svy m startem prospekty s popisem trasy, formular na 
odpovůdi a dalsı potrebne formulare. Odstartovat vsak m˚z e nejdrıve v case startu. 

c) Kaz de druz stvo, pokud ma zajem, m˚z e dostat tzv. nouzovou obalku, ktera ukry va strucny  
popis trasy a instrukce o tom, jak se dostat do mısta cıle. Obalka je zajistůna proti neumyslnemu 
otevrenı a proti prosvıcenı. Skupina, ktera si nouzovou obalku od poradatel˚ prevezme, ji musı 
v cıli odevzdat. V prıpadů, z e druz stvo zabloudı a obalku otevre nebo ji ztratı a neodevzda, je za 
to potrestano dle bodu 8e. 

d) Kaz de vıceclenne druz stvo ma pravo na dva prospekty s popisem trasy a jednu nouzovou 
obalku. 

 
5.  Prubeh etapy 

a) Kaz de druz stvo projız dı na kolech trasou uvedenou v prospektu, pritom plnı ukoly uvedene 
v bodech 5b az  5f. 

b) Kontrolnı otazky jsou otazky nachazejıcı se prımo v prospektu popisu trasy. Jsou oznaceny 
symbolem ¤. Kontrolnı otazky se vztahujı na prıslusne mısto na trase, tak jak jsou zarazeny 
v prospektu. Znamena to, z e kdyz  druz stvo prijede na urcite mısto a u nůj ma kontrolnı otazku, 
je treba odpovůť hledat pravů zde nebo v prilehlem okolı. Odpovůť musı druz stvo zapsat do 
formulare na odpovůdi. 

c) Teoreticke otazky jsou otazky nachazejıcı se schovane po trase zavodu Á  v prospektu je v tomto 
prıpadů uvedeno mısto, kde otazky hledat. Hleda se vz dy igelitovy  sacek (rozmůry asi 17 x 12 
cm), ve kterem je obalka s nůkolika listy, z nichz  kaz dy  obsahuje stejne otazky. Po nalezenı 
tohoto balıcku dle popisu v prospektu druz stvo vyjme 1 list s otazkami a balıcek se zbyly mi 
listy vratı na sve p˚vodnı mısto. Na otazky uvedene na listu odpovı do formulare na odpovůdi a 
list si ponecha, neboŮ uz  jen za jeho predloz enı dostane druz stvo urcite body. V prospektu 
s popisem trasy je mısto, kde se hleda obalka s teoreticky mi otazkami, oznaceno symbolem * 
s uvedenım poradoveho cısla obalky. Teoreticke otazky jsou jednak se tremi moz nostmi a pak 
take bez moz nostı. U otazek s moz nostmi jsou ve formulari predepsana vsechna tri pısmena (a, 
b, c) a soutůz ıcı odpovı tım, z e krız kem (nikoli koleckem) oznacı pısmeno spravne odpovůdi. 

d) Za spravnů zodpovůzene kontrolnı a teoreticke otazky dostane druz stvo body. Jejich pocet je 
vz dy uveden u prıslusne pasaz e v prospektu popisu trasy. U teoreticky ch otazek znamena prvnı 
cıslo body za nalezenı obalky (na zakladů predloz enı listu s otazkami), druhe pak za spravne 
odpovůdi. 
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e) V prospektu mohou by t uvedeny dalsı ukoly dle uvaz enı poradatel˚, za ktere mohou by t buť 
body do soutůz e nebo drobna cena apod. V prıpadů, z e za tento zvlastnı ukol budou body, musı 
by t jejich pocet uveden v prospektu. 

f) Bůhem cesty se mohou plnit dalsı ukoly dle uvaz enı poradatel˚, se ktery mi seznamı zavodnıky 
poradatele bůhem predstartovnı instruktaz e. Pokud za nů majı by t body do soutůz e, musı by t 
jejich vy se uvedena v prospektu popisu trasy. 

g) Na projetı trasy je limit, se ktery m musejı by t zavodnıci seznameni. Tento limit musı by t take 
uveden v prospektu popisu trasy. Limit je stanovovan na pr˚můrnou rychlost 5 az  10 km/h dle 
narocnosti trasy. 

 
6.  Cıl etapy 

a) Cas zavodůnı jednotlivy ch skupin koncı, pokud: 
- jsou v mıstů cıle vsichni zavodnıci prıslusneho druz stva, 
- druz stvo odevzdalo poradatel˚m vyplnůny  formular na odpovůdi (v nům musı by t uvedeno 

cıslo skupiny a jmena vsech ucastnık˚ skupiny), 
- druz stvo predloz ilo nalezene listy s teoreticky mi otazkami, 
- druz stvo odevzdalo nouzovou obalku (v prıpadů, z e ji na startu dostalo) a dalsı prıpadne 

soutůz nı materialy. 

b) Pokud druz stvo prijelo po limitu, odecıta se mu za kaz dou zpoz důnou minutu jeden bod, nejvy se 
vsak polovina bod˚ zıskana v prıslusne etapů. 

c) Po skoncenı etapy (mimo etapy zavůrecne) opravı poradatele vsechny formulare a vsem oznamı 
pr˚bůz ne vy sledky. Zaroven  oznamı cas startu nasledujıcı etapy a startovnı poradı, na kterem se 
mohou jednotlive skupiny dohodnout. V prıpadů, z e se nedohodnou, je startovnı poradı 
nasledujıcı etapy shodne s etapou predeslou. V od˚vodnůny ch prıpadech mohou startovnı poradı 
urcit direktivnů poradatele. 

d) Poradatele mohou po skoncenı etapy podle vlastnıho uvaz enı usporadat soutůz  (znalostnı ci 
fyzickou), ze ktere dostanou druz stva zvlastnı body, ktere se do cele soutůz e nebudou 
zapocıtavat, ale rozhodnou v prıpadů stejneho konecneho poctu bod˚ dvou ci vıce druz stev. 

e) Zamůna clen˚ jednotlivy ch druz stev mezi sebou mezi jednotlivy mi etapami je moz na jedinů na 
zakladů zavaz ny ch d˚vod˚ a povolenı poradatel˚. 

f) Rozdůlenı druz stva na vıce soutůz nıch skupin mezi jednotlivy mi etapami je moz ne pouze pokud 
s tım souhlası vsichni clenove druz stva i poradatele. V tomto prıpadů jsou body zıskane 
prıslusny m druz stvem procentualnů rozdůleny do vznikly ch skupin podle poctu jejich clen˚. 
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7.  Konec za vodu 
a) Poradatele opravı vsechny formulare, vyhodnotı prıpadne pripomınky soutůz ıcıch a vyhlası 

poradı na prvnıch trech mıstech, a to od tretıho mısta k prvnımu. Zaroven  ponechajı 
k nahlednutı startovnı listinu s kompletnımi vy sledky a poradım. Druz stva na 1. az  3. mıstů 
obdrz ı vůcne ceny. 

b) Poradı druz stev se stanovuje na zakladů souctu bod˚ zıskany ch ve vsech etapach. Druz stvo 
s nejvůtsım poctem bod˚ obsadı 1. mısto. 

c) Poradatele mohou na zakladů vlastnıho zjistůnı nebo na zakladů pripomınek zavodnık˚ pred 
uzavrenım vy sledk˚ rozhodnout o: 
- strz enı urciteho poctu bod˚ jednotlivy m druz stv˚m; 
- diskvalifikaci jednotlivy ch clen˚ druz stva; 
- diskvalifikaci celeho druz stva. 

 
8.  Penalizace 

a) Poradatele bůhem zavodu kontrolujı dodrz ovanı jeho pravidel. 
b) Pokud alespon  jeden zavodnık druz stva nebude 20 minut pred startem 1. etapy v mıstů startu, 

zkracuje se druz stvu limit na projetı teto etapy o dobu, o kterou se tento zavodnık opozdil. 
c) Pokud druz stvo prokazatelnů zıska odpovůdi na kontrolnı a teoreticke otazky od jineho 

druz stva, nedostane za tyto otazky z adne body. 
d) Pokud spolu prokazatelnů dvů druz stva spolupracujı, důlı se obůma druz stv˚m v prıslusne etapů 

pocet bod˚ dvůma. 
e) Pokud druz stvo, ktere dostalo nouzovou obalku, ji neodevzda nebo odevzda otevrenou, důlı se jı 

v prıslusne etapů body dvůma. To platı i v prıpadů, z e druz stvo odevzda nouzovou obalku 
v takovem stavu, z e vzniknou pochybnosti o jejı neporusenosti. 

f) Pokud druz stvo nebo jeho clenove jakkoli zamůrnů branı jine skupinů v plnůnı ukol˚, klade jı 
nastrahy nebo prekaz ky, bude podle konkretnı situace toto druz stvo potrestano, a to dle bodu 7c. 

g) V prıpadů, z e druz stvo na stanovisti s teoreticky mi otazkami vratı balıcek s obalkou na jine 
mısto nebo ho jinak zamaskuje ci vıce zneprıstupnı, bude podle konkretnı situace toto druz stvo 
potrestano, a to dle bodu 7c. 

h) V prıpadů, z e druz stvo nebo jeho clenove pouz ijı osobnı automobil, vlak, autobus, ci jiny  
dopravnı prostredek nez  kolo, budou prıslusnı clenove druz stva potrestani dle bodu 7c. 

i) V prıpadů, z e clen vıceclenneho druz stva bůhem cesty zavod vzda, mohou ostatnı clenove 
druz stva v zavodů pokracovat. Za kaz deho clena druz stva, ktery  vzdal, se vsak druz stvu strhne 
10% z celkovů zıskany ch bod˚. To neplatı v prıpadů, z e clen druz stva vzdal z d˚vodu nahle 
zdravotnı indispozice, z d˚vodu zranůnı vznikleho bůhem zavodu, ktere nedovoluje pokracovat, 
nebo pokud s tım souhlası na zakladů jiny ch zavaz ny ch d˚vod˚ poradatele. 

j) V dalsıch sporny ch situacıch rozhodnou o penalizaci poradatele. 
 

9.  U cinnost 
Tato pravidla platı od 1.7.2001. 
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PROSPEKT S POPISEM TRASY 
 

Prospekt obsahuje strucny  vy pis zakladnıch pravidel pro jeho pouz itı (zakladnı poucenı) a 
samotny  popis trasy. 

Zakladnım pravidlem je, z e nenı-li v prospektu uveden smůr, vede trasa po hlavnı silnici. 
Nelze-li urcit pr˚bůh hlavnı silnice, vede trasa rovnů. 

Bylo by zbytecnů komplikovane, kdyby v prospektu byla uvedena uplnů kaz da kriz ovatka. 
Proto jsou uvedeny jen ty nejd˚lez itůjsı a samozrejmů vsechny sporne (kde nejde jednoznacnů urcit, 
ktera cesta je pr˚bůz na a ktera odbocna apod.). 

Proto, prijedete-li ke kriz ovatce, ktera v prospektu nenı popsana, pokracujte po hlavnı 
silnici. V prıpadů, z e se jedna o kriz ovatku, kde nelze urcit pr˚bůh hlavnı silnice, pokracujte rovnů. 

Popis trasy je serazen po jednotlivy ch stanovistıch. U stanovistů najdete tyto udaje: 

a) doporuceny  cas pr˚jezdu (symbolem Á  pouze u vybrany ch stanovisŮ) 
b) kilometraz  (vzdalenost od mısta startu) s presnostı na 0,1 km (100 m) 
c) popis mısta, kam jste dojeli 
d) vyskytuje-li se v prilehlem okolı stanovistů restaurace, je zde uveden prıslusny  symbol 

e) jedna-li se o stanovistů s kontrolnı otazkou, je zde uveden prıslusny  symbol, otazka a pocet 
bod˚ za spravnou odpovůť 

f) jedna-li se o stanovistů se schovanou obalkou, je zde uveden prıslusny  symbol, popis mısta, kde 
je obalka schovana, a pocet bod˚ za nalezenı obalky + body za spravne odpovůdi 

g) popis smůru, ktery m mate pokracovat 
h) typ cesty od tohoto k dalsımu stanovisti (symbolem) 
 
Pouz ite symboly: 

asfaltka Á  znamena, z e az  do dalsıho stanovistů se jede pouze po asfaltce; v prospektu proto 
v takto oznacenem useku nejsou popsany kriz ovatky s cestami 

leps ı cesta Á  znamena, z e az  do dalsıho stanovistů jedete po cestů nebo usekem, kde se 
strıdavů můnı cesta v asfaltku a naopak 

hors ı cesta Á  oznacuje usek, ve kterem jedete po cestů nebo stezce, ktera je na kole sjızdna 
jen obtız nů 

oba lka Á  upozorn uje, z e na stanovisti se nachazı schovana obalka s teoreticky mi otazkami 

kontrolnı ota zka Á  upozorn uje, z e na stanovisti je v prospektu uvedena kontrolnı otazka 
* 

¤ 
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cas Á  znazorn uje doporuceny  cas pr˚jezdu stanovistům s ohledem na narocnost jednotlivy ch 
usek˚ zavodu 

restaurace Á  upozorn uje, z e v okolı stanovistů se vyskytuje restaurace 
 
Vy klad nůktery ch formulacı, pouz ıvany ch v prospektu: 

DOJELI JSTE NA HLAVNI SILNICI = prijeli jste po vedlejsı silnici na kriz ovatku s hlavnı silnicı 
nebo jste prijeli po cestů k silnici 

KRIZ OVATKA = jakekoli mısto, kde se sbıhajı, protınajı nebo rozdvojujı silnice 

KRIZ OVATKA CEST = jakekoli mısto, kde se sbıhajı, protınajı nebo rozdvojujı cesty 

POKRACUJTE DALE = pokracujte ve stejnem smůru, v jakem jste na stanovistů dorazili Á  
neodbocujte, nemůn te smůr 

VYDEJTE SE SMEREM ňXí (ňXí je nůjake slovo nebo cıslo) = nůkde v okolı stanovistů je buť 
smůrovka s prıslusny m slovem (cıslem) Á  tımto smůrem se vydejte; nebo je toto slovo (cıslo) 
v jednom z moz ny ch smůr˚ vidůt (na ceduli, domů, sloupu apod.) Á  a tım smůrem se vydejte 

ZNACENA  KRIZ OVATKA = kriz ovatka oznacena ve smůru, ktery m k nı prijız dıte, dopravnı 
znackou hlavnı silnice nebo vedlejsı silnice 
 
Vzor prospektu s popisem trasy: 

 Na nasledujıcı strance najdete vzor prospektu s popisem trasy. 

Pri levem okraji se nachazı kilometraz , udavajıcı vzdalenost od mısta startu (napr. 6.1, 8.0, 
8.3 atd.). Vlevo od nı je na vybrany ch stanovistıch symbolem znazornůn doporuceny  cas pr˚jezdu. 
Tento cas bere ohled na r˚znou narocnost jednotlivy ch usek˚ trasy a pri jeho dodrz enı se druz stvo 
nemusı obavat dojezdu po vyprsenı limitu, zaroven  vsak nemusı zbytecnů hnat. Uvedeny  cas 
pr˚jezdu je ovsem odpocıtan od oficialnıho casu startu zavodu, tedy startu prvnıho druz stva. Proto 
ostatnı druz stva (startujıcı pozdůji) musejı k uvedenemu casu vz dy pripocıtat rozdıl dle sveho 
skutecneho casu startu. 

Vpravo od kilometraz e je znackami vyjadren typ cesty (     ,     ,   ). 
V radce s kontrolnı otazkou je mısto typu cesty symbol ¤ a v radce stanovistů se skrytou obalkou je 
uveden symbol *. Na stanovistıch, v jejichz  tůsne blızkosti se nachazı restaurace, je vedle symbolu 
typu cesty uveden symbol  . 

Textova cast je usporadana tak, z e v prvnı radce kaz deho stanovistů (= radka s kilometraz ı) 
je uveden popis mısta, kam jste dojeli (napr. řKrizovatka v obciý, řPo lev  ́ strane  je hrbitový, 
řAsfaltka koncıý atd.). 

Na stanovistıch s kontrolnı otazkou nasleduje otazka, na stanovistıch s obalkou popis mısta a 
vy zva, z e zde mate hledat obalku.  

Poslednım udajem u kaz deho stanovistů je informace, ktery m smůrem se mate vydat (napr. 
řPokracujte da leý, Vydejte se dolevaý, řPokracujte sme rem k za vore a da leý atd.). 

Pri pravem okraji jsou uvedeny body za spravne odpovůdi na kontrolnı otazky a body za 
odevzdanı list˚ + body za spravnů zodpovůzene otazky z list˚. 

Jede-li se delsı usek stale po hlavnı silnici a neplnı se pri tom z adne ukoly, je vyuz ito 
pravidlo o neuvadůnı kriz ovatek v takovemto useku (napr. mezi stanovisti 8.8 a 13.0 nenı uvedeno 
z adne jine stanovistů Á  jedete stale po hlavnı silnici). 
 

À 

 �
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OBRAZKOVE  PR IKLADY 
 
POKRACUJTE ROVNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POKRACUJTE PO TŽMZ E TYPU CESTY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POKRACUJTE SMEREM ňELIASí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POKRACUJTE DO KOPCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

= trava 

SPRA VNE SPATNE 

SPRA VNE SPATNE 

SPRA VNE SPATNE 

= klesanı 
= stoupanı 

SPRA VNE SPATNE 
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POKRACUJTE DALE nebo POKRACUJTE V PUVODNIM SMERU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POKRACUJTE PO NEJLEVEJSI CESTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POKRACUJTE SMEREM ňCAMPí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ODBOCTE DVAKRAT DO SMERU ňSPICEí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONTROLNI OTAZKA:  ňV JAKŽ JSTE NADMORSKŽ VYSCE?í 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPRA VNE SPATNE 

= mısto s obalkou 

SPRA VNE SPATNE 

SPRA VNE SPATNE 

SPRA VNE SPATNE 

SPRA VNE SPATNE 
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NŽKOLIK UZITECNYCH RAD 
 
1. Buťte v mıstů startu vcas, tzn. nejpozdůji 20 minut pred startem. 

2. Vyuz ijte doby urcene k zodpovůzenı dotaz˚ zavodnık˚ a nechejte si vysvůtlit vse, co vam nenı 
zcela jasne. Jakekoli pozdůjsı vahanı vam zbytecnů ubere spoustu casu. 

3. Nejste-li si jisti, z e jedete spravnů, nevahejte okamz itů zastavit a pomocı prospektu si spravnost 
smůru ovůrit. Kaz dy  spatnů najety  kilometr znamena prodlouz enı trasy o kilometry dva. 

4. Pouz ıvanı mapy nenı zakazano, ale nedoporucuje se pro zbytecnou ztratu casu pri hledanı v nı. 
Snad jen budete-li mıt mapu dobre po ruce, m˚z ete bůhem cesty sledovat kudy jedete. Nesnaz te 
si vsak cestu na mapů planovat. Vy sledny  efekt by totiz  v˚bec neodpovıdal casu vynaloz enemu 
tımto planovanım, neboŮ mnohe kriz ovatky, silnice a cesty vypadajı ve skutecnosti uplnů jinak, 
nez  jak je na prvnı pohled z mapy zrejme (zejmena u map starsıho data). Zasadnů se proto riťte 
prospektem. 

5. Kilometraz  v prospektu udava cistou vzdalenost trasy zavodu. Mate-li tachometr spravnů 
serızeny  a dodrz ujete striktnů predepsanou trasu, musı vam tato kilometraz  presnů souhlasit. 
Nesouhlası-li vam, pak buť nemate spravnů serızeny  tachometr nebo důlate zastavky, pri 
ktery ch sjız dıte z trasy Á  najız dıte vıce metr˚. V prıpadech, kdy vam kilometraz  nesouhlası, se 
proto riťte spıse odpocıtanou vzdalenostı od stanovistů ke stanovisti. 

6. V odpovůdıch na kontrolnı otazky nehledejte z adne chytaky, odpovıdejte na nů strucnů a 
jednoduse. Prıklad:  jedete po uzke silnici a mıjıte znacku ňzakaz vjezdu vozidl˚m tůz sım nez  
20 tuní. Otazka znı: ř jaka  vozidla tudy nemohou projızde t?ý Spravna odpovůť je: ř te z sı nez  
20 tuný a nikoli napr. ňprılis tůz ke naklaťakyí, ci ňkombajn, protoz e se na tak uzkou silnici 
nevejdeí. 

7. Je-li na kriz ovatce uveden smůr, ktery m se mate vydat (napr. Vydejte se sme rem řPRAHAý), 
platı to jen pro tuto kriz ovatku. To znamena, z e pokud na nůktere dalsı kriz ovatce bude opůt 
odbocka na Prahu, uz  se na vas predchozı popis smůru nevztahuje. Abyste zde na Prahu 
odbocili, muselo by by t odbocenı smůr ňPRAHAí znovu prospektem vyz adovano. 

8. V polovinů zarı se zacına stmıvat v cca. 19 hodin, uplna tma nastava o hodinu dele. 

9. Napadne-li vas bůhem zavodu nůjaka dalsı uz itecna rada, sdůlte ji poradatel˚m, abychom ji 
v prıstım roce mohli na tomto mıstů uvest. 

 

 
 
 

CHCETE MIT NA ZA VODY TACHOMETR 
PRESNE  SERIZENY? 

 
Objednejte se na cejchovacı jızdu na presnů zmůreny ch 

1000 m. My vam po projetı tohoto useku sami prepocıtame 
koeficient do tachometru (obvod kola) a ten vam ihned 
nastavıme. 

Vase kolo pak bude odmůrovat vzdalenosti presnů, coz  
ocenıte zejmena pri K293 TOUR v podobů shody 
s kilometraz ı v prospektu popisu trasy. 

Prıjem objednavek: 
Lubos Polak Á  tel. 0603 848 690. 
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HISTORIE K293 TOUR 
 

1. rocnık 
datum kona nı:  7.10.1995  (sobota)    delka trasy:  32,2 km 

struc ny popis trasy:  K.Vary, Lidicka ul. Á  Muzikov (6) Á  Beranı Dv˚r (10) Á  Semnicka skala (12) Á  
Andůlska Hora (15) Á  Olsova Vrata (18) Á  Okruz nı cesta (22) Á  K.Vary, Postovnı dv˚r (28) Á  
K.Vary, Lidicka ul. (32) 

c asovy limit:      5 hodin 
maxima lnı mozny poc et bodu :   460 
poc et oba lek:     5  (za 200 bod˚) 
kontrolnıch ota zek:     9  (za 260 bod˚) 
poc et řc astnıku  (druz stev):    5  (4) 

poradı na prvnıch trech mıstech: 
1.  Helena Nyklova  (420 bod˚) 
2.  Tereza Nůmcova a Jana Nyklova  (370 bod˚) 
3.  Stůpan Jirasek  (355 bod˚) 

 

 
 

2. rocnık 
datum kona nı:  12. Á  13.10.1996  (sobota, nedůle)  delka trasy:  44,5 + 35,8 km 

struc ny popis trasy:  K.Vary, Lidicka ul. Á  Dalovice (7) Á  Otovice (10) Á  Důpoltovice (17) Á  Fojtov 
(19) Á  Smolne Pece (22) Á  Sucha (28) Á  Lesık (32) Á  Liscı udolı (37) Á  Rudne (44); Rudne Á  
Tisova (6) Á  Oldrichov (12) Á  Luz ec (16) Á  Oder (19) Á  Důpoltovice (22) Á  Mezirolı (24) Á  
K.Vary, Stara Role (27) Á  K.Vary, Lidicka ul. (35) 

c asovy limit:    8 + 5 hodin 
maxima lnı mozny poc et bodu : 780  (460 + 320) 
poc et oba lek:    5 + 4  (za 220 + 195 bod˚) 
kontrolnıch ota zek:   8 + 4  (za 240 + 125 bod˚) 
poc et řc astnıku  (druz stev):  5  (5) 

poradı na prvnıch trech mıstech: 
1.  Helena Nyklova  (700 bod˚) 
2.  Jana Nyklova  (660 bod˚) 
3.  Jan Kunes  (640 bod˚) 
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3. rocnık 
datum kona nı:  11. Á  12.10.1997  (sobota, nedůle)  delka trasy:  57,5 + 45,7 km 

struc ny popis trasy:  K.Vary, Lidicka ul. Á  Dalovice (3) Á  Sadov (6) Á  Velky  Rybnık (9) Á  
Hroznůtın (13) Á  Oldris (16) Á  Lıpa (19) Á  d˚l Eva (23) Á  Mrtvy  rybnık (31) Á  Ry z ovna (36) Á  
Hornı Blatna (41) Á  Chaloupky (52) Á  Rudne (57) ; Rudne Á  Liscı udolı (6) Á  Smrcina (15) Á  
Hradecka (18) Á  PousŮ (20) Á  Tatrovice (24) Á  Chodov (31) Á  Mırova (34) Á  Jenisov (37) Á  
K.Vary, Doubı (39) Á  K.Vary, Lidicka ul. (45) 

c asovy limit:    8 + 5 hodin 
maxima lnı mozny poc et bodu : 780  (460 + 320) 
poc et oba lek:    5 + 4  (za 170 + 200 bod˚) 
kontrolnıch ota zek:   12 + 4  (za 290 + 120 bod˚) 
poc et řc astnıku  (druz stev):  9  (5) 

poradı na prvnıch trech mıstech: 
1.  Helena Nyklova  a Jana Nyklova  (735 bod˚) 
2.  Jan Nykl a Vladimır Mencl  (720 bod˚) 
3.  Slavka Semberova a Jan Kunes  (686 bod˚) 

 
 

4. rocnık 
datum kona nı:  10. Á  11.10.1998  (sobota, nedůle)  delka trasy:  58,9 + 43,5 km 

struc ny popis trasy:  K.Vary, stadion Zavodu mıru Á  Loket (13) Á  Pıskovy  Vrch (17) Á  Kralovske 
Porıcı (20) Á  Sokolov (23) Á  Dolnı Nivy (35) Á  Haj (38) Á  Jindrichovice (42) Á  Sindelova (47) 
Á  Krasna Lıpa (48) Á  Rudne (58); Rudne Á  Nejdek (4) Á  Sucha (7) Á  Nova Role (15) Á  
Mezirolı (18) Á  Nivy (22) Á  Otovice (26) Á  Sadov (28) Á  Bor (31) Á  Pulovice (34) Á  Muzikov 
(38) Á  K.Vary, Lidicka ul. (43) 

c asovy limit:    9 + 5 hodin 
maxima lnı mozny poc et bodu : 780  (460 + 320) 
poc et oba lek:    5 + 4  (za 180 + 140 bod˚) 
kontrolnıch ota zek:   20 + 20  (za 280 + 180 bod˚) 
poc et řc astnıku  (druz stev):  10  (5) 

poradı na prvnıch trech mıstech: 
1.  Hana Menclova a Tan a Stechrova  (722 bod˚) 
2.  Eva Nůmcova a Petr Sedlak  (720 bod˚) 
3.  Helena Nyklova a Jana Nyklova  (700 bod˚) 

 
 

5. rocnık 
datum kona nı:  11. Á  12.9.1999  (sobota, nedůle)  delka trasy:  59,4 + 45,8 km 

struc ny popis trasy:  K.Vary, Lidicka ul. Á  Muzikov (6) Á  Dubina (10) Á  Kyselka (12) Á  Velichov 
(16) Á  Vojkovice (18) Á  Damice (23) Á  Krasny  Les (26) Á  Klınovec (40) Á  Boz ı Dar (44) Á  
Ry z ovna (51) Á  Pernink (59); Pernink Á  Hornı Blatna (4) Á  Pernink (7) Á  Velflık (17) Á  
Pernink (23) Á  Velflık (28) Á  Luz ec (31) Á  Důpoltovice (33) Á  Nivy (36) Á  Otovice (40) Á  
K.Vary, Cankov (41) Á  K.Vary, Sumavska ul. (45) 

c asovy limit:    9 + 6 hodin 
maxima lnı mozny poc et bodu : 780  (460 + 320) 
poc et oba lek:    5 + 4  (za 160 + 135 bod˚) 
kontrolnıch ota zek:   20 + 20  (za 290 + 185 bod˚) 
zvla stnıch řkolu :   1 + 0  (za 10 bod˚) 
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poc et řc astnıku  (druz stev):  15  (7) 

poradı na prvnıch trech mıstech: 
1.  Jana Nyklova a Tomas C ihak (750 bod˚) 
2.  Hana Menclova a Jakub Votapek  (730 bod˚) 
3.  Albert Regner a Martin Mıcek  (690 bod˚) 

 

 
 

6. rocnık 
datum kona nı:  9. Á  10.9.2000 (sobota, nedůle)  delka trasy:  58,5 + 42,6 km 

struc ny popis trasy:  K.Vary, Sumavska ul. Á  Linhart (6) Á  Svatosske skaly (13) Á  Hornı Slavkov 
(23) Á  Loket (31) Á  Nove Sedlo (34) Á  Chodov (37) Á  Boz icany (40) Á  Sucha (47) Á  Pozorka 
(48) Á  Oldrichov (52) Á  Pernink (58); Pernink  Á  Abertamy (4) Á  Hrebecna (5) Á  Mrtvy  rybnık 
(9) Á  Abertamska kriz ovatka (12) Á  Marianska (16) Á  Lıpa (21) Á  Merklın (23) Á  Hroznůtın 
(25) Á  Oder (27) Á  Velky  Rybnık (31) Á  Sadov (34) Á  Dalovice (37) Á  K.Vary, Sumavska ul. 
(42) 

c asovy limit:    9 + 6 hodin 
maxima lnı mozny poc et bodu : 780  (460 + 320) 
poc et oba lek    5 + 4  (za 150 + 120 bod˚) 
kontrolnıch ota zek:    20 + 20  (za 310 + 200 bod˚) 
poc et řc astnıku  (druz stev):  20  (8) 

poradı na prvnıch trech mıstech: 
1. Hana Menclova a Jakub Votapek  (760 bod˚) 
2. Tomas Burianek a Pavla Papez ova  (710 bod˚) 
3. Jan Nykl a Petr Drahos  (695 bod˚) 
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7. rocnık 
datum kona nı:  22. Á  23.9.2001 (sobota, nedůle)  delka trasy:  62,3 + 60,1 km 

struc ny popis trasy:  K.Vary, Sumavska ul. Á  Kolova (12) Á  Pila (14) Á  Rybnicna (20) Á  Javorna 
(22) Á  Cıhana (24) Á  Svinov (27) Á  Chylicky  mly n (30) Á  Touz im (35) Á  Polıkno (39) Á  Dolnı 
Luhov (40) Á  Buc (44) Á  Sluz etın (45) Á  Vlkosov (47) Á  Zhorec (49) Á  Leopoldov (53) Á  
Brezın (55) Á  Skelna HuŮ (58) Á  Melchiorova HuŮ (62); Melchiorova HuŮ Á  Krsy (6) Á  
Olesovice (11) Á  �tery  (12) Á  Vidz ın (16) Á  Bezdůkov (22) Á  Prachomety (24) Á  Posec (27) Á  
BrŮ (30) Á  Krasne �dolı (35) Á  Odolenovice (36) Á  Hlinky (43) Á  Draz ov (45) Á  Stanovice 
(48) Á  Brezova (52) Á  K.Vary, Sumavska ul. (60) 

c asovy limit:    8 + 7 hodin 
maxima lnı mozny poc et bodu : 780  (420 + 360) 
poc et oba lek    5 + 4  (za 150 + 120 bod˚) 
kontrolnıch ota zek:    20 + 20  (za 270 + 240 bod˚) 
poc et řc astnıku  (druz stev):  18  (6) 

poradı na prvnıch trech mıstech: 
1. Jan Nykl, Jana Nyklova, Ondrej Castek  (730 bod˚) 
2. Martin Mıcek, Alena Kostkova, Albert Regner, Tomas Gajar  (720 bod˚) 
3. Eva Nůmcova, Petr Sedlak, Olga Hofmanova, Helena Nyklova 2  (715 bod˚) 

 
 
 

ZEBR ICEK CYKLO K293 
 

stav k 1.5.2002 
 

(za vodnıci s 500 a vıce body) 
 
   1. Martin Mıcek          2769 
   2. Hana Menclova         2735 
   3. Vladimır Mencl         2133 
   4. Jana Nyklova          1753 
   5. Slavka Havelkova         1719 
   6. Albert Regner          1586 
   7. Tomas Gajar          1491 
   8. Andrea Widtmanova         1442 
   9. Helena Nyklova 2         1395 
 10. Jan Nykl          1335 
 11. Jakub Votapek         1325 
 12. Eva Nůmcova          1045 
 13. Petr Sedlak          1045 
 14. Helena Nyklova           993 
 15. Olga Hofmanova           929 
 16. Kamila Hofmanova           873 
 17. Alena Kostkova           870 
 18. Ondrej Castek            576 
 19. Martin Havelka           556 
 20. Roman Svec            509 
 21. Radek Sedivy             504 
 

Z ebrıcek je sestavovan na zakladů vy sledk˚ vsech cyklisticky ch zavod˚, ktere porada K293. 
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 (informac nı brozura k za vodu) 

Vydalo K293 
Karlovy Vary 2002 

 


