Otázka:

Body

1. Studna. Kam až sahá voda ve studni severně od hájenky?
2. Jezírko. Kolik kroků je to od jezírka k potoku?
3. Naučná stezka. Jak se jmenovala zřícenina jejíž kámen byl podle
pověsti použit na stavbu zdi škvorecké obory?
4. Lávky – kolik šprušlí je na houpačce.
5. Rybník v bažantnici – co je na ceduli na stromě nad rybníkem.
6. Jezírko. Kolik kačen je v jezírku?
7. Hvězdárna. Co je na napsáno na kříži?
8. Nad bývalým lomem. Jaké jsou barvy šipek na kameni/skále?
9. Kolik drah je na bikrosce?
10. Co je napsáno na betonu na vrcholu?
11. Kdo nabádá cyklisty vést kolo?
12. Napiš jméno padlého vyběleného stromu uprostřed sjezdu.
13. Stromovka - MOST: opiště udaj z cedule uprostřed mostu o max
povolené výšce lodě, která může proplout pod žlutým mostem
14. Lysolaje - SILNICE: Jaké je číslo poštovní schránky?
15. Šárka - ALTAN: Opište do dřeva vyškrábané datum umístěné
v pravo od vchodu do altánku, pod střechou.
16. Hvězda – HVĚZDA: opište druhé slovou posledního řádku na
plaketě vlevo od vchodu.
17. Vidoule – AREÁL VJEZD: opiště orientační číslo a nejvyšší
povolenou rychlost v areálu
18. Prokopák (Dalejské údolí) – MOSTEK Kolik svislých vzpěr má
zábradlí mostku?
19. Elektrárna – AREÁL ROZVODNY – jaké je druhé slovo
posledního řádku na bílé ceduly s černým a červeným písmem?
20. Kostel – HŘBITOV Jaké příjmení je na náhrobku hned naproti
vchodu na hřbitov – vchod od kostela.
21. Most – SLOUP Jaké je číslo na sloupu nejblíže schodům?
22. Rokle – HRÁZ Opiště celé jméno hada vpravo dole na informační
ceduly.
23. Točná – HOSPODA Z bílé cedule napravo od vchodu do hospody
opiště první slovo předposledního řádku
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Odpověď:

Všeobecné informace:

Limit: 6hodin a pokud je v teamu žena pak 6,5 hodin
Start první dvojice v 10:00.
Kontroly není třeba projet popořadě.
Vítězí dvojice, která dojede v limitu a má nejvíc bodů. Při shodném
počtu bodů rozhoduje kratší čas na trati. Každých 10 minut nad
limit = mínus 30 bodů.
Kontaktní telefon: 606 657 370
Cíl je U Pigiho:

Hodně štěstí.

