
Pravidla Zacyklenı́Odvá¾nì jste se vrhli do neznáma. Vùbe nevíte, o od prvního roèníku Zayklení mù¾ete èekat.Neèekejte pøíli¹. Nastává pamìtihodný historiký okam¾ik, tak si ho øádnì vyhutnejte. A dobøese bavte.
StartV obále, kterou jste právì dostali, je zadání úvodní ¹ifry spolu s heslem dru¾stva pro úèely posíláníSMS. Obálku otevøete a¾ po zapískání jednoho z orgù! To se stane pøibli¾nì v 9.00 a v tu hvíli zaèneprvní roèník Zayklení. A mù¾ete lu¹tit. Pøejeme mnoho ¹patnýh nápadù a nekoneèné bloudìní!
Základnı́ pravidla� mìjte za jízdy nasazenou helmu;� k pøesunùm pou¾ívejte jen jízdní kolo;� èlenové dru¾stva se nesmí navzájem vzdálit na víe ne¾ 500m;� dùvìøujte pouze vlastním rozhodnutím a nesledujte jiná dru¾stva.
Komunikace s orgySMS na 737 285 442 mù¾ete odesílat z jakéhokoli telefonního èísla, a to v tìhto situaíh:� ¾ádost o øe¹ení ¹ifry: heslo dru¾stva reseni heslo nápovìdy (napø. ab reseni strom);� ¾ádost o zkratku: heslo dru¾stva zkratka heslo zkratky (napø. ab zkratka kobliha);� vzdáváte: napi¹te, ¾e hru konèíte a zda hodláte pøijet do íle (napø. ab vzdavame, aleprijedeme), za to vám prozradíme polohu íle;� hra je u kone a nehete pøijet do íle (napø. ab jedeme domu).Do zprávy mù¾ete okoli dal¹ího pøipsat a mo¾ná to bude následnì zveøejnìno. V akutníhpøípadeh neváhejte volat! Jestli¾e na stanovi¹ti dohází kopie nebo hybí desky se zadáním, ná-povìdou èi pomùkou, okam¾itì nás prosím informujte. Ale pozor: pokud se následnì uká¾e, ¾etam hledaná vì v poøádku je (a vy jste to zkrátka jen nena¹li), budou dru¾stvu udìleny trestné3 hodiny. Rozhodnì volejte v pøípadì zranìní, nehody nebo kdy¾ se kolo stane nepojízdným, vy-nasna¾íme se vám pomoi.



Od stanoviště ke stanovištiKdesi v terénu je pøipraveno elkem 8 hlavníh a 9 (= start + 8) nápovìdníh ne¾ivýh stanovi¹».Vylu¹tìní ¹ifry vede ke znalosti polohy následujíího hlavního stanovi¹tì.Na nìkterýh hlavníh stanovi¹tíh jsou kromì zadání ¹ifry také pomùky. Dojet si pro nápovìduznamená nejen ztrátu èasu, ale také sil!Nestaèí-li nápovìda k vyøe¹ení, za¾ádejte pomoí SMS o polohu následujíího stanovi¹tì. Získátetím trestnýh 60 minut.Na ka¾dém hlavním i nápovìdním stanovi¹ti se prosím zapi¹te do listu pøíjezdù. Na hlavnímstanovi¹ti si smíte vzít dvì kopie ¹ifry na dru¾stvo, u nápovìd a pomùek jen jednu. V¾dy ale namístì musí zùstat alespoò jedna kopie od v¹eho, o tam má být!Na jednom pøedem urèeném stanovi¹ti je mo¾nost za¾ádat o zkratku. Vyu¾ijete-li ji, obdr¾íteSMS s polohou jednoho z následujííh stanovi¹» a nemusíte v tu hvíli ni lu¹tit. ®ádná èasovápenalizae se vám nezapoète, ale v koneèném poøadí si pravdìpodobnì pohor¹íte. Pokud se v¹akdostanete do íle s pomoí zkratky, zaøadíte se pøed ty, kteøí do íle vùbe nedojeli. Vyu¾ití zkratkynelze vzít zpátky, proto si to dobøe rozmyslete s ohledem na své shopnosti a èas!Celková délka trasy bez nápovìd je 52 km. S nápovìdami ale elýh 104 km!Pøi lu¹tìní pou¾ívejte tuto abeedu: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.
Cı́l a vyhodnocenı́Prioritou ka¾dého dru¾stva by mìlo být dostat se vèas do íle, jeho¾ polohu se dozvíte a¾ z poslední¹ifry. Vèas znamená do 18.00. V tu hvíli hra konèí a tìm, kteøí je¹tì v íli nebudou, bude rozeslánajeho poloha pomoí SMS.Pro vyhodnoení poøadí budou po skonèení hry dru¾stva seøazena podle tìhto kritérií:1. skupina: dojeli do íle bez vyu¾ití zkratky;2. skupina: dojeli do íle s vyu¾itím zkratky;3. skupina: nedojeli do íle, zkratku nevyu¾ili, ale dostali se dále ne¾ na stanovi¹tì se zkratkou;4. skupina: nedojeli do íle, aèkoli vyu¾ili zkratku;5. skupina: dostali se nejdále na stanovi¹tì se zkratkou;6. skupina: vzdali.V rámi jednotlivýh skupin se poøadí urèí podle posledního stanovi¹tì dosa¾eného pøed 18.00a potom podle èasu pøíjezdu na poslední dosa¾ené stanovi¹tì (nebo do íle).Z toho plyne: je dùle¾ité dostat se do íle, a to i za enu trestnýh minut a vyu¾ití zkratky.Kdy¾ vyu¾ijete zkratku a do íle pøesto nestihnete dojet, jste na tom úplnì nejhùø.
Úplně nejdůležitějšı́ pravidlo na závěrZayklete si, ale nezayklete se! A kdy¾ u¾ se vám to náhodou pøihodí, a¾ se kruh uzavøe, vyhledejtenejbli¾¹í bo¾í muka a u nih se pìknì pomodlete, to u¾ vám toti¾ mù¾e pomoi jedinì Pánbùh.
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