
Prehistorie (do r. 2000) 

1000 – Kolik etap měl první Piškot Kap? (3) 

2000 – Kdo byl historicky prvním vítězem Piškot Kapu? (Míra Slovák) 

3000 – V kterém roce se běžela první horská etapa? Tolerance +-1rok  (1999, mapa Zelené peklo) 

5000 – Kolik účastníků měl druhý PK v roce 1997? Tolerance +-5osob (58) 

10000 – Na prvním ročníku v roce 1996 startovali 3 borci z tehdejší SKP Hradec Králové, jejich jména? (Michal Tihon, Tomáš 

Novotný, Míra Gebas) 

Novověk (od r. 2005) 

1000 – Co bylo loni v tajence ukryté na kontrolách poslední etapy v bývalém lomu? 

2000 – V kterém roce novověku se podařilo Bobanovi dostat mezi tři nejlepší v celkovém pořadí? (2006) 

3000 – V roce 2013 jsme závodili v okolí Ramzové v lesnickém duchu. Během pivního orienťáku bylo nutné poznat zvuk různých 

zvířátek. Které z těchto tří zvířat jste tam určitě neslyšeli? Na výběr: krahujec, liška obecná, veverka.   

5000 –  PK2011 v Javoříčku bývá některými účastníky označován jako fyzicky nejnáročnější. 2E těchto závodů byla klasická trať 

na téměř normální mapě s délkou 10,7km (přev. 650m). Kolik minut bylo na trati duo Boban & Vorel? Tolerance +-20minut. 

(240, resp. 244) 

10000 - Na jednom z posledních PK jste se mohli setkat s nejvýše umístěnou kontrolou. V jaké nadmořské výšce byla (a bonus 

5000 za název této hory)? Tolerance +-50m. (Travná hora, 1125m) 

Vítězové PK a Smutní hrdinové 

1000 – Nejvyšší počet vítězství získal Hop. Kolik? (6x) 

2000 – Historicky první DISK byl udělen komu a kdy? (případně proč) (2E, Starouš, překročení limitu) 

3000 – Ročníky 1999 a 2000 byly nebývale brutální. Při jedné z etap málem utonula dvě děvčata, o rok později zase jedno děvče 

zapadlo v bažině tak, že ji musel vytáhnout jeden ze závodníků. Jak se jmenovala všechna děvčata (stačí křestní)? Bonusových 

2000 pak za jméno chlapce, který vytahoval z bažiny soupeřku. (Lucka, Lucka, Květa, Fanda)  

5000 – Dvakrát se PK podařilo vyhrát ženám. V kterých letech zvítězily ženy a které to byly? (Marťa 2005, Zuzka 2009) 

10000 – Nejstarším vítězem byl pan Jiří. V kterém roce zvítězil a kolik mu bylo v ten slavný den let? (47let, 12.8.2012 / 

narozeniny 17.8.1964) 

Mapy a pokusy o mapu 

1000 – Jak se jmenovala první mapa speciálně připravená pro PK a kreslená v počítači? (Dehetník) 

2000 – První mapy pro PK HROB měly stejné jméno, jaké? (Zelené peklo) 

3000 – Pro jakou mapu a v kterém roce posloužil jako mapový podklad Únikový plán? (Škola, 2002) 

5000 – Mapa pro pivní OB - Svobodův les - obsahovala vždy několik speciálních mapových značek pro různé objekty. Jmenujte 

alespoň 3 takové značky (objekty). (dvojitý strom, pneumatika, padlý strom, borůvčí, pařez) 

10000 – Jaké bylo měřítko první MTBO mapy Jarmilka? (bez tolerance) (1:5555) 

Poznej ročník 

1000 – Jednou z možná nejzajímavějších etap byl vodácký orienťák na lodích. V kterém roce? (2009) 

2000 – V kterém roce proběhl degustační pivní, kdy bylo nutné poznat značku piva? (2012) 

3000 –  V kterém roce jste se proběhli po Třebechovickém náměstí? (2010) 

5000 – V kterém roce se naposledy běželo 5 etap? (2005) 

10000 – V kterém roce se běžel první noční závod na PK? (2001) 

Foto 

1000 – Kdo se ukrývá na fotce č.1? (Bob) 

2000 – Pro koho si přijela policie? (Karel) 

3000 – Kdopak to vydechuje po doběhu první etapy ve Třebši? (Fanouš) 

5000 – Kdo je akčním fotbalistou? (Tuki) 

10000 – Kdopak skáče přes oheň, až mu hoří mokasíny? (Adéla) 







 

 


