Pravidla Zacyklenı́
Odvá¾nì jste se vrhli do neznáma. Vùbe

nevíte,

o od prvního roèníku Za yklení mù¾ete èekat.

Neèekejte pøíli¹. Nastává pamìtihodný histori ký okam¾ik, tak si ho øádnì vy hutnejte. A dobøe
se bavte.

Start
V obál e, kterou jste právì dostali, je zadání úvodní ¹ifry spolu s heslem dru¾stva pro úèely posílání
SMS. Obálku otevøete a¾ po zapískání jednoho z orgù! To se stane pøibli¾nì v 9.00 a v tu

hvíli zaène

první roèník Za yklení. A mù¾ete lu¹tit. Pøejeme mnoho ¹patný h nápadù a nekoneèné bloudìní!

Základnı́ pravidla


mìjte za jízdy nasazenou helmu;



k pøesunùm pou¾ívejte jen jízdní kolo;



èlenové dru¾stva se nesmí navzájem vzdálit na ví e ne¾ 500 m;



dùvìøujte pouze vlastním rozhodnutím a nesledujte jiná dru¾stva.

Komunikace s orgy
SMS na 737 285 442 mù¾ete odesílat z jakéhokoli telefonního èísla, a to v tì hto situa í h:

heslo dru¾stva

heslo nápovìdy



¾ádost o øe¹ení ¹ifry:



¾ádost o zkratku:



vzdáváte: napi¹te, ¾e hru konèíte a zda hodláte pøijet do



prijedeme),

heslo dru¾stva

reseni

zkratka

heslo zkratky

za to vám prozradíme polohu

hra je u kon e a ne h ete pøijet do

Do zprávy mù¾ete

(napø.

(napø.

ab

ab

reseni strom);

zkratka kobliha);

íle (napø.

ab

vzdavame, ale

íle;

íle (napø.

ab

jedeme domu).

okoli dal¹ího pøipsat a mo¾ná to bude následnì zveøejnìno. V akutní h

pøípade h neváhejte volat! Jestli¾e na stanovi¹ti do hází kopie nebo

hybí desky se zadáním, ná-

povìdou èi pomù kou, okam¾itì nás prosím informujte. Ale pozor: pokud se následnì uká¾e, ¾e
tam hledaná vì

v poøádku je (a vy jste to zkrátka jen nena¹li), budou dru¾stvu udìleny trestné

3 hodiny. Rozhodnì volejte v pøípadì zranìní, nehody nebo kdy¾ se kolo stane nepojízdným, vynasna¾íme se vám pomo i.

Od stanoviště ke stanovišti
Kdesi v terénu je pøipraveno

elkem 8 hlavní h a 9 (= start + 8) nápovìdní h ne¾ivý h stanovi¹».

Vylu¹tìní ¹ifry vede ke znalosti polohy následují ího hlavního stanovi¹tì.
Na nìkterý h hlavní h stanovi¹tí h jsou kromì zadání ¹ifry také pomù ky. Dojet si pro nápovìdu
znamená nejen ztrátu èasu, ale také sil!
Nestaèí-li nápovìda k vyøe¹ení, za¾ádejte pomo í SMS o polohu následují ího stanovi¹tì. Získáte
tím trestný h 60 minut.
Na ka¾dém hlavním i nápovìdním stanovi¹ti se prosím zapi¹te do listu pøíjezdù. Na hlavním
stanovi¹ti si smíte vzít dvì kopie ¹ifry na dru¾stvo, u nápovìd a pomù ek jen jednu. V¾dy ale na
místì musí zùstat alespoò jedna kopie od v¹eho,

o tam má být!

Na jednom pøedem urèeném stanovi¹ti je mo¾nost za¾ádat o zkratku. Vyu¾ijete-li ji, obdr¾íte
SMS s polohou jednoho z následují í h stanovi¹» a nemusíte v tu

hvíli ni

lu¹tit. ®ádná èasová

penaliza e se vám nezapoète, ale v koneèném poøadí si pravdìpodobnì pohor¹íte. Pokud se v¹ak
dostanete do

íle s pomo í zkratky, zaøadíte se pøed ty, kteøí do

íle vùbe

nedojeli. Vyu¾ití zkratky

nelze vzít zpátky, proto si to dobøe rozmyslete s ohledem na své s hopnosti a èas!
Celková délka trasy bez nápovìd je 52 km. S nápovìdami ale

elý h 104 km!

Pøi lu¹tìní pou¾ívejte tuto abe edu: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.

Cı́l a vyhodnocenı́
Prioritou ka¾dého dru¾stva by mìlo být dostat se vèas do
¹ifry. Vèas znamená do 18.00. V tu

íle, jeho¾ polohu se dozvíte a¾ z poslední

hvíli hra konèí a tìm, kteøí je¹tì v

íli nebudou, bude rozeslána

jeho poloha pomo í SMS.
Pro vyhodno ení poøadí budou po skonèení hry dru¾stva seøazena podle tì hto 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 rám i jednotlivý h skupin se poøadí urèí podle posledního stanovi¹tì dosa¾eného pøed 18.00
a potom podle èasu pøíjezdu na poslední dosa¾ené stanovi¹tì (nebo do
Z toho plyne: je dùle¾ité dostat se do
Kdy¾ vyu¾ijete zkratku a do

íle, a to i za

íle).

enu trestný h minut a vyu¾ití zkratky.

íle pøesto nestihnete dojet, jste na tom úplnì nejhùø.

Úplně nejdůležitějšı́ pravidlo na závěr
Za yklete si, ale neza yklete se! A kdy¾ u¾ se vám to náhodou pøihodí, a¾ se kruh uzavøe, vyhledejte
nejbli¾¹í bo¾í muka a u ni h se pìknì pomodlete, to u¾ vám toti¾ mù¾e pomo i jedinì Pánbùh.

Za yklení orgové Va¹ek a Katka
10. 10. 2010

