
Základní poučení

• není-li v textu uveden směr, vede trasa po hlavní silnici; pokud jedete po vedlejší silnici nebo křižovatka
není nijak značena, vede trasa rovně

• symbol  vyznačuje úsek, kde se jede stále po asfaltce
• symbol  vyznačuje cestu, případně úsek, kde se střídavě mění cesta v asfaltku a naopak
• symbol  vyznačuje úsek na kole sjízdný jen obtížně 
• pokud nakreslíte na zadní stranu formuláře na odpovědi trojúhelník, dostanete za to 10 bodů
• značka ¤ označuje místo, ke kterému je v textu kontrolní otázka, sloužící jako důkaz o projetí

stanovištěm; číslo udává body za její správné zodpovězení
• značka * označuje místo, kde je schována obálka s teoretickými otázkami; číslo udává body za správné

zodpovězení otázek
• značka ´ označuje místo, kde se plní zvláštní úkol, jehož zadání se dozvíte až na tomto místě
• značka M označuje stanoviště, v jehož blízkosti se nachází restaurace nebo jiná možnost občerstvení
• maximální možný počet bodů je 420
• časový limit je 7 hodin; za každou minutu po vypršení limitu se odečítá jeden bod
• čas závodění jednotlivých skupin končí, pokud jsou v místě cíle všichni závodníci příslušného družstva

a družstvo odevzdalo vyplněný formulář na odpovědi

Trasa 1. etapy závodu

À 0.0 START - Abertamy, náměstí - rozcestník. Vydejte se k zelenému nápisu „POTRAVINY“,
u něj se dejte ke značce hlavní silnice a po hlavní silnici pokračujte.

1.4 Hlavní silnice odbočuje doleva. Vy pokračujte k omezení rychlosti na 30 km/h.
Jak daleko je odsud podle cedule vzdálen Pension H? 10

3.6 Po levé straně jste minuli několik dřevěných budek se sítěmi. Pokračujte rovně.

3.8 M Vlevo je tabule s nápisem „BIKE SERVIS“ a na ní jsou pověšena různá nářadí.
Kolik různých nářadí na tabuli najdeme? 10
Pokračujte dále po asfaltce a na křižovatce po 90 metrech se dejte z kopce.

4.0 Doprava odbočuje stezka "Krušnohorských pověstí". Vydejte se po ní.

4.3 Dojeli jste na rozcestí, u kterého stojí dva loupežníci. Jak se jmenují? 10
Pokračujte po značené turistické cestě.

4.5 Přijeli jste ke schátralé budově. Zde vám pořadatelé zadají úkol. 20
Pokračujte po značené cyklotrase (ne po asfaltce).

Á 5.3 Přijeli jste na křižovatku tvaru T.
U ní je kromě rozcestníku značených turistických cest též rozcestník s dřevěnými směrovkami.
Jaký cíl je na nejvýše umístěné dřevěné směrovce? 10
Pokračujte dále po cyklotrase.

6.3 Dojeli jste na silnici. Vydejte se po ní podél elektrického vedení.

7.7 Podjeli jste dráty elektrického vedení a doprava odbočuje cesta. Tou se vydejte
Za odbočkou je závora. Kolik je na ní vodorovných červených pruhů? 10

8.6 Křižovatka. Pokračujte vlevo a jeďte stále po stejném typu cesty.

9.0 Dojeli jste k rozcestníku.
Sečtěte všechny kilometrické údaje na všech směrovkách rozcestníku. 10
Pokračujte po značené turistické cestě, kam ukazuje směrovka se symbolem autobusu.
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Kontakt na pořadatele
v případě nouze:
606 094 101, 603 848 690

Tento prospekt si můžete stáhnout
v elektronické podobě na adrese:
www.k293.cz/prospekt1.pdf
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9.7 Značená turistická cesta odbočuje doleva, vy ale pokračujte po rozbité asfaltce a té se držte.

Â 10.6 Projeli jste závoru. Pokračujte dále.

10.8 U velké bílé cedule „OBČERSTVENÍ“ hledejte obálku č. 1. 30
Pokračujte rovně.

11.2 Přijeli jste ke značce dej přednost v jízdě. Pokračujte rovně.

11.4 U zrcadla pokračujte kolem domu č. 22.

11.7 M Vpravo je poštovní schránka.
Za kolik hodin od dnešního poledne má být nejdříve vybrána? 10
Po 50 m se stočte prudce doprava a po dalších 50 m se u domu č. 51 dejte z kopce.

12.3 U domu č. 7 jste dojeli na křižovatku, kde dáváte přednost. Pokračujte kolem domu č. 6.

14.0 Přijeli jste na křižovatku, před kterou je stopka.
Odbočte vpravo a hned po 20 m vlevo.

14.1 U domu č. 201 se dejte z kopce.
Po 50 m je vpravo dům č. 110. Zde vám pořadatelé zadají úkol. 20
Pokračujte do zákazu vjezdu a na další křižovatce nejezděte do zákazu nákladních vozidel.

14.6 Cesta se rozdvojuje. Pokračujte po značené turistické cestě a té se držte.

15.1 U informační tabule jste přijeli na lepší cestu.
Kdo sestavil schéma jáchymovského báňského vodohospodářství v 16. - 19. století? 10
Pokračujte stále po značené turistické cestě.

16.0 V pravotočivé zatáčce jste přejeli potok. Pokračujte z kopce.

· 16.3 Projeli jste závorou, dojeli na asfaltku a následně minuli budovu.
Z kolika řad cihel je složen cihlový komín vzadu budovy? 10

17.2 Před značkou nerovnost vozovky odbočte doleva.

18.6 Míjíte značku parkoviště. Zde vám pořadatelé zadají úkol. 40

18.9 Za toi-toi-kami se dejte vlevo.

19.0 Přijeli jste na asfaltku. Dejte se směrem ke značce zákaz zastavení.

19.1 M Dojeli jste k rozhledně.
Kolik schodů má točité schodiště na rozhlednu? 10
Pokračujte ke značce pozor semafor.

20.8 Přijeli jste na křižovatku, u které je velká bílá tabule s reklamou na hotel.
U tabule hledejte obálku č. 2. 30
Pokračujte směrem, do kterého je na modrých ukazatelích před křižovatkou vyšší km údaj.

¸ 22.5 M Na křižovatce pokračujte směrem ke značce omezující rychlost na 70 km/h a u této značky
odbočte na stezku pro chodce a cyklisty.
V jakém měřítku je mapa nazvaná „Mikroregion Centrální Krušnohoří“? 10

23.2 U rybníka neodbočujte doprava.

23.4 M Přijeli jste k penzionu Bernard. Pokračujte směrem „KONZUM“.

23.6 M 50 metrů za konzumem je křižovatka. Nejezděte doprava, rovně, doleva ani zpět.
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23.7 U domu č. 122 pokračujte tam, kam vede cyklotrasa s nižším číslem.

24.0 Minuli jste značku zákazu nad 19 tun a vpravo je dřevěná bouda.
Jako co se máte chovat podle instrukcí, vyvěšených v boudě? 10
Za boudou odbočte do zákazu vjezdu.

25.5 Vpravo je dřevěná informační tabule s otáčecími dřevěnými tabulkami.
Co je protistrana semenáče jedle bělokoré? 10
Na následující křižovatce pokračujte doprava a za mostem přes potok odbočte doleva.

26.9 Ve stoupání je vpravo dřevěný stůl s lavičkami. Pokračujte do kopce.

27.3 Vystoupali jste na kopec a vpravo je posed. Kolik příček má žebřík na posed? 10

¹ 28.1 Asfaltka skončila a vpravo je dřevěná bouda.
Zde vám pořadatelé zadají úkol. 40
Vydejte se po silnici z kopce.

29.5 Vpravo je závora. U její základny hledejte obálku č. 3. 30

30.7 Na značené křižovatce pokračujte směrem, do kterého je nejnižší součet km údajů.

31.0 M Dojeli jste ke světle modrému domu.
Jaké zvíře je na obrázku v tomto domě na dveřích na půdu? 10
Vraťte se na předchozí křižovatku a pokračujte směrem, do kterého je nejvyšší km údaj.

32.8 Přejíždíte most se značkou zákazu vjezdu nad 14 t. Jaké má tento most číslo? 10

º 34.0 Křižovatka. Zde vám pořadatelé zadají úkol. 10
Pokračujte do zákazu vjezdu.

34.5 Přijeli jste na rozcestí.
Jaké označení má zdejší bod záchrany? 10
Pokračujte po jezdecké turistické cestě.

36.5 Dojeli jste na rozcestí, u kterého je kaplička.
Co má udělat poutník podle nápisu na zdi uvnitř kapličky? 10
Pokračujte směrem k informační tabuli.

36.9 Na rozcestí pokračujte po jezdecké turistické stezce.

38.1 Přijeli jste k závoře.
Pokračujte směrem, do kterého ukazuje žlutá směrovka se součtem km údajů 8.

38.8 Vlevo je u cesty posed. Z kolika prken se skládá sedadlo posedu? 10

39.7 Přijeli jste na asfatku. Pokračujte dále.

39.9 Vpravo jste minuli zelený plot. Po 40 metrech odbočte doprava.

» 40.0 CÍL.
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