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!!!   ČTĚTE POZORNĚ                  ČTĚTE POZORNĚ !!!                  ČTĚTE POZORNĚ !!!

Povinné kontroly musíte absolvovat, nepovinné nikoliv.  Více na druhé straně itineráře. Všechny razítka a odpovědi zaznamenávejte
na vyhrazené místo itineráře ! Z     razítka i fotek musí být jasné, odkud byly pořízeny! Na fotce musí být závodník i včetně

spolujezdce, pokud ho má. Razítko je nutné pořídit z     KAŽDÉ KONTROLY KTEROU CHCETE ZAPOČÍTAT, v     případě
nemožnosti ho sehnat pak z     místa co nejbližšího kontrole. Když ztratíte itinerář, jste v     prdeli a bez cen, dojeďte do Lančova na pivo

a prase. Volba trasy a pořadí kontrol je na vůli každého jezdce… Do cíle musíte dorazit 27.8.2016 do 19.00 včetně vypití cílového
nápoje, jinak budete diskvalifikováni !!!

ZÁKAZ JAKKOLIV POUŽÍVAT GPS NAVIGACI !!!!!             VŠE CO POTŘEBUJETE VĚDĚT JE OBSAHEM   ITINERÁŘE !!!
POVINNÉ KONTROLY:                                                                 

DŮRAZNĚ UPOZORŇUJI VŠECHNY POSÁDKY, ŽE PŘED ODJEZDEM, PŘED STARTEM , ALE I V PRŮBĚHU
ZÁVODU JE ZAKÁZÁNO KONZULTOVAT ITINERÁŘ, JEHO ÚKOLY A POŽADAVKY S KÝMKOLIV, KROMĚ

VLASTNÍHO BAŤŮŽKU, POKUD HO MÁTE ! S ITINERÁŘEM SI NĚKAM ZALEZTE, NAPLÁNUJTE SI TRASU A OD
9.00 CO NEJRYCHLEJI VYPADNĚTE !!! :):):) JE TO PRO VAŠE DOBRO !!! BUĎTE ČESTNÍ !!!PO OBDRŽENÍ

ITINERÁŘE SE MĚ ANI NIKOHO JINÉHO NA NIC NEPTEJTE !!!

Tadyhle je místo pro razítka ,
nebo odpovědi, případně

požadavky k průjezdu
kontrolou

Budeč – tak směle do toho :) roztomilá vesnička z 11. století vám nabídne pohled na 
barokní zámek, v jehož sklepeních se ukrývá zlatý poklad z Louckého kláštera ve 
Znojmě. Kdo mi ho přinese, tomu odečtu 16 minut z celkového času. Krom 
obligátního razítka, které již dále nebudu pokaždé zmiňovat, mi postačí napsat zde 
do chlívečku pouze jméno svatého, jehož sochu najdete na náměstí před kostelem  –
pro začátek bych vás raději nepřetěžoval :)

OTÁZKA

Krahulov – tak vesnici najdete asi bez problémů, nicméně aby to nebylo tak 
jednoduchý... jižně od kostela bývala až do 14. století vystavěna docela bytelná tvrz, 
jejíž zbytky možná naleznete. Mě by zajímalo, co se nyní nachází přesně 
uprostřed místa, kde původně tvrz stála ?

OTÁZKA

Křižanov –  tak tady jsem měl původně v plánu vás někam poslat, chodit. Ale 
neposlal jsem, to byste měli ocenit :) je tady spousta památek a zajímavostí, ale ještě 
toho máte před sebou dost, tak holt jen to razítko, když tedy chcete hlavně jezdit :)

Rohozec – já vás asi nebudu moc dráždit. Takže si prohlédněte pozoruhodnou 
třístupňovou věž na kapli sv. Cyrila a Metoděje, sežeňte si razítko, kapánek si 
odfrkněte a vzhůru do druhé půle, cca. teda :):):)
Rudice – tak totok musíte znát, už jsme tady taky kdysi jeli, jste v krásném 
Moravském Krasu, svítíčko sluní, tak se můžete projít v chladných jeskyních, teda 
mimo soutěž, za to nic nedostanete :) národní přírodní památka Rudické propadání je
jeden z nejznámějších jeskynních systémů u nás, Jedovnický potok se propadá 
soustavou vodopádů do hloubky 86 metrů a vytvořil obrovské speleology 
vyhledávané prostory. Najděte Rudické propadání a udělejte si pěknou fotku u tý 
díry, kde mizí potok, je to u silnice, skoro... 

FOTO

Dolní Kounice – nebývalá koncentrace památek, hrad, zámek, synagoga, Šibeniční 
vrch, klášter Rosa Coeli, kaple sv. Jana Křtitele, měšťanské domy, kostel sv. Petra a 
Pavla, no co bych vám tady tak dal za úkol... Já vím, chcete jezdit, nikoliv ťapat... 
Tak jsem si vybral klášter Rosa Coeli . Prosím foto, u kláštera,  nejlépe s motorkou 
a závodníky :)

FOTO

Plaveč – a již se blížíte, vzduchem již lehce voní prasátko, hodiny vás neúprosně 
tlačí a sedmá večerní se kvapem blíží. Tak aby jste jen tak neprofičeli, tak alespoň 
najděte rotundu, udělejte si foto a můžete mazat na Pohádku :)

FOTO

NEPOVINNÉ KONTROLY:

Jiřice u Mor. Budějovic – Křížová cesta – BONUS 60 - v severní části obce najdete
odpočinkový areál s meditační křížovou cestou. Tato jest zakončena malou 
rozhlednou, na jejímž vrcholu se mi vyfotíte :)

FOTO

Puklice u Jihlavy - BONUS 60 – co do historie by se dalo něco najít, je tu třeba 
jeden z nejstarších židovských hřbitovů na Moravě, ale mě fakt bude stačit jen to 
razítko :)
Jimramov – BONUS 100 – tak tady už jsem vás zahnal trochu bokem optimální 
trasy, tomu také odpovídá bonus :) jinak raděj mlčim... :)



Kadolec u Křižanova – BONUS 100 - hledejte Svatou Horu. Není to daleko. Na 
motorce se dá v podstatě dojet až skoro tam,...Já vím, že jsem sliboval, že nebudete 
chodit, ale jedna vycházka dycinky byla, tak to prostě přežijete. Prosil bych fotku u 
tý budky nahoře :) Čeká vás nezapomenutelný výhled a poutavá historie tohoto 
místa, tak nedržkujte :) i svatá Zdislava tam několikrát vylezla... Zajisté jste zjistili, 
že je tato kontrola kousíček od povinné. Proč tolik minut ??? Bo já jsem to hledal 
hodinu a nenašel. Ještě před JZD, kterým musíte projet, jsou šipky, místní říkali 
vyjeď na kopec a kousek vlevo v lese to je... tak pokud chcete minuty, hledejte... Jo a
chtěl jsem to dát jako povinnou, tak doufám, že tu změnu oceníte :)

FOTO

Brodek u Konice - BONUS 100 – obec s nejvyšší nadmořskou výškou v regionu a 
s nejvyšším kopcem, Babylonem, 676 m.n.m. Copak to pro vás asi bude 
znamenat ??? Ale to víte že nic, jen tak straším :) Normál razítko a mazejte :)
Kroměříž – BONUS 120 -  jestlipak o Kromclu víte taky něco jiného, než že je tu 
odmašťovna ?? Historie sahá až do 7. století a je tu spousta památek, třebáááá zámek
zapsaný na seznamu UNESCO. A víte co v něm sídlilo od 22.11.1848 ? Ústavodárný
říšský sněm. No. To je, co ? A jelikož jste to do teď měli poměrně jednoduchý, tak 
mi zjistěte, jak dlouho chlapci tehdá sněmovali. Tak jako zhruba, stačí na měsíce :)
a vyfoťte se u zámku, ať máte památku :)

OTÁZKA + FOTO

Šaratice – BONUS 60 – abyste se neposrali, no...... :-):-):-)

Cíl : Kemp „Pohádka“,  Lančov u Vranovské přehrady   WENO PYČO OTOČILS  ?

Cílový čas je čas dopití cílového nápoje – pak se  nahlaste k zaznamenání času Čendovi !  
Cílové úkoly povinné :  1/ Vychlemtání 0,5 l cílového nápoje    ( baťochy můžou 0,3 l ) do maximální hodnoty alkoholu

0,6 % objemu. Nápoje  jsou hrazeny pořadatelem a zaběhněte si pro ně k baru. 
MNOHO ŠTĚSTÍ A VRAŤTE SE VŠICHNI V     POŘÁDKU !!!!!!!!!!!!!

Povinné kontroly včetně razítek je nutno absolvovat všechny, doprovodné úkoly či otázky pak
pokud jsou tyto v textu dané kontroly uvedeny. Absence průjezdu kterékoliv povinné kontroly
znamená diskvalifikaci. Za chybně zodpovězenou otázku budu přičítat 30 minut.
Nepovinné kontroly jsou na libovůli každého jezdce a je možné tyto absolvovat dle vlastního 
uvážení v libovolném počtu. Taktéž nepovinnou kontrolu je nutno vždy doložit razítkem, 
případně pak splněním doprovodného úkolu, či odpovědí na otázku. Při bezchybném 
absolvování nepovinné kontroly vám bude z cílového času odečtena porce minut k té které 
kontrole náležející. Celkové pořadí se určuje celkovým časem se startem v 9.00. Cílový čas je
dán dopitím cílového nápoje. Z celkového času můžou být odečteny bonusové minuty za 
nepovinné kontroly. Pro nováčky jedna rada, ne ten, kdo projede nejrychleji všechny 
kontroly, musí zákonitě vyhrát ITT. Je to o plánování trasy, přehledu o čase a také o plnění 
úkolů a bonusech za ně. Správná volba trasy a kontrol vám může mnohdy přinést víc, než 
zběsilé ježdění po všech kontrolách a porušování dopravních předpisů. Ne všechny bonusy 
musejí být zrovna výhodné, některé zase mohou být bezdůvodně supervýhodné :) Myslete 
také na povinnost dorazit do cíle do max. 19.00, jinak je veškeré vaše snažení napikaču, bo 
budete diskvalifikováni :) Upozorňuji, že Bludička, aby se Bludičkou státi mohla,  nesmí býti 
diskvalifikována !!!
PROSÍM, berte ITT jako zábavu !!!! Jezděte slušně, neriskujte, skutečně se nemá cenu

kvůli poháru zabít !!!!!

Výbor z     pravidel:
Rychlost závodu je omezena na 300 km/h, úvodní startovní komuniké  je povinné pro všechny účastníky a to 27.8.2016
v     8.30 na     volejbalovém  hřišti v     areálu kempu Pohádka, start je potom shodný pro všechny posádky a to v     9.00 
tamtéž. Odjet samozřejmě můžete i později, ale čas vám již běží.Při zjištění, že některý z     účastníků jinému sdělil 
cokoliv z     požadovaných údajů v     itineráři, budou obě dvě posádky diskvalifikovány. V     případě kontroly policie 
neznáte pořadatele a žádného závodu se neúčastníte!Kdo bude dělat v     Lančově bordel, dostane po čuni. Při rovnosti 
časů rozhoduje kubatura stroje, nižší vítězí.Před poděkováním pořadateli mu umožněte se svléknout a odložit brýle a 
mobil.Stížnosti je možno podávat oproti kauci 5l rumu. Stížnosti se zásadně neuznávají a kauce nevrací!

ITINERÁŘ ODEVZDÁVÁTE ČENDOVI PO DOPITÍ CÍLOVÉHO NÁPOJE.
KAŽDÝ ZÁVODNÍK MÁ POVINNOST SI PO ČENDOVI ZKONTROLOVAT VÝSLEDNÝ ČAS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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