
1. Jaký je popis 3. a 4. kontroly?

2. Která z kontrol je umístěna ve vyšší 

nadmořské výšce?

3. Jakým směrem se odbíhá na 5. kontrolu?

4. Nachází se na přímém postupu mezi 3. a 4. 

kontrolou hustník?

5. Kolik výrazných stromů se nachází ve výřezu 

mapy?

6. Na jakou světovou stranu teče potok na 

mapě?

1. V jakém rohu mapy je soukromý pozemek?

2. Kolik kontrol je zobrazeno ve výřezu mapy?

3. Jedná se spíše o krátkou trať či klasiku?

4.  Jakým směrem se odbíhá na 16. kontrolu?

5. Nachází se 11. kontrola západně od kontroly 

10.?

6. Která ze zobrazených kontrol se nachází 

nejjižněji?

1. Je na mapě zobrazen severník?

2. Kolik je ve výřezu branek v plotě?

3. Jaký je popis 5. kontroly?

4. Přes kolik nepřekonatelných objektů vede 

přímá spojnice mezi 3. a 4. kontrolou?

5. Je na mapě studna?

6. Jedná se o závod ve sprintu nebo na klasické 

trati?



1. Nachází se 5. kontrola na kupě nebo v 

prohlubni?

2. Je možné běžet na 6. kontrolu přímým 

azimutem tj. "pod čarou"?

3. Je na trati občerstvovačka?

4. Jaký porost vyplňuje SZ okraj výřezu mapy?

5. Kolik je ve výřezu mapy výrazných stromů?

6. Nachází se na mapě krmelec?

1. Jaké je měřítko mapy?

2. Kolikrát je na mapě jáma?

3. Jakou barvou jsou znázorněny severníky?

4. Jaká je ekvidistance?

5. Je na mapě louka nebo pole?

6. Kterým směrem teče řeka?

1. Do kterého z rohů vede cesta?

2. Kolik je na mapě severníků a jakou mají 

barvu?

3. Nachází se na mapě nějaká překonatelná 

bažina?

4. Který z objetků se nenachází na přímém 

postupu mezi 8. a 9. kontrolou? /kámen, jezero, 

prohlubeň, bažinka/

5. Jezero mezi 8. a 9. kontrolou se musí 

oběhnout. Ze které strany je postup kratší?

6. Na jakém objektu je umístěna 9. kontrola?



1. Které 2 kontroly jsou umístěny na stejném 

objektu?

2. Kolik je na mapě oplocenek?

3. Který z následujících objektů není na mapě: 

dům, prohlubeň, krmelec, posed?

4. Kolik cest překonáš mezi 5. a 6. kontrolou?

5. Jakým směrem se odbíhá na 7. kontrolu?

6. Kolik je na mapě prohlubní?

1. Kolik je na mapě větvení potoků?

2. Je postup na 11. kontrolu do kopce nebo z 

kopce?

3. Kolik výškových metrů dělí 9. a 10. kontrolu 

při e = 5 m?

4. Jaký je popis všech 3 kontrol?

5. Je na mapě skála?

6. Jaký je objekt se nachází vlevo od cesty při 

postupu na 11. kontrolu?

1. Jaký je popis 4. kontroly?

2. Je kratší postup na 3. nebo 4. kontontrolu?

3. Kolikrát je v mapě použita značka 

nepřístupné oblasti?

4. Jakým směrem je 3. kontrola vůči 2.?

5. Kolikrát je v mapě studna?

6. Na jakém povrchu je umístěna 4. kontrola?



1. Jaké kontroly musí závodník orazit dvakrát?

2. Jaký je popis 8. kontroly?

3. Jak se nazývá tato dělící metoda?

4. Jedná se spíše o rovinatý či kopcovitý terén?

5. Kolik je na mapě kamenů?

6. Jaká značka vyplňuje jižní část mapy?

1. Kolik je na mapě kontrol?

2. Na kolikátou kontrolu je postup nejkratší?

3. Kolik cest a silnic protíná spojnici 2. a 3. 

kontroly?

4. Postup na 5. kontrolu vede z kopce nebo do 

kopce?

5. V těsné blízkosti křížení spojnice mezi 2. a 3. 

kontrolou s cestou jsou u cesty terénní objekty. 

O jaké objekty se jedná?

6. Kolikrát je na mapě vyznačena studna?

1. Nachází se 4. a 7. kontrola na kopci nebo v 

problubni?

2. Jaká mapová značka je na této mapě 

znázorněna modrou barvou?

3. Kolik cest protíná spojnice 8. a 9. kontroly?

4. Kolik je na mapě kontrol?

5. Spojnice jakých kontrol se vzájemně kříží?

6. Jaký je popis 6. a 8. kontroly?


