
Pravidla Zacyklenı́

Hurá do toho, pátý ročník Zacyklení je tady!

Start

Obálku, kterou jste právě dostali, otevřete až po zapískání jednoho z orgů! To se stane přibližně
v 9.00, do té doby si laskavě přečtěte tato pravidla. Bude se to hodit. V obálce naleznete zadání
úvodní šifry. Zároveň je v obálce třípísmenné heslo vašeho družstva pro účely posílání SMS napsané
na malém proužku papíru, tak ho neztraťte.

Základnı́ pravidla� mějte za jízdy nasazenou helmu;� k přesunům používejte jen jízdní kolo nebo koloběžku;� členové družstva se nesmí navzájem vzdálit na více než 500m;� elektronické vyhledávání trasy a navigace a zjišťování polohy pomocí GPS a jiných sítí jsou
zakázány; libovolné elektronické mapy včetně on-line a satelitních map jsou povoleny;� důvěřujte pouze vlastním rozhodnutím a nesledujte jiná družstva;� při příchodu na stanoviště se chovejte tak, aby nebyla jeho poloha vyzrazena ostatním druž-
stvům ani nezúčastněným osobám;� v případě závažné mimořádné události, zejména zranění či krádeže, kontaktujte orgy, jakmile
to okolnosti dovolí;

Komunikace s orgy

SMS na 737 285 442 můžete odesílat z jakéhokoli telefonního čísla, a to v těchto situacích:� žádost o řešení: <heslo družstva> reseni <heslo stanoviště nápovědy>

např. abc reseni kote, za to obdržíte polohu následujícího stanoviště a trestných 60 minut;� vzdáváte: <heslo družstva> cil
např. abc cil, za to vám prozradíme polohu cíle.

Obratem přijde odpověď na stejné číslo, ze kterého byla SMS poslána. Do zprávy můžete cokoli
dalšího připsat a to bude následně zveřejněno. Pokud odpověď do pár minut nepřijde, zkontrolujte
text zprávy a správnost hesla a pošlete ji znovu. Velikost písmen se nerozlišuje.
V akutních případech neváhejte volat! Zejména pokud na stanovišti dochází kopie nebo zcela

chybí desky se zadáním nebo nápovědou, okamžitě nás prosím informujte. Ale pozor: pokud se
následně ukáže, že tam hledaná věc v pořádku je (a vy jste to zkrátka jen nenašli), budou družstvu
uděleny trestné 3 hodiny.



Od stanoviště ke stanovišti

Hra začíná v 9.00 a končí v 19.00. Kdesi v terénu je připraven vám neznámý počet stanovišť.
Vyluštění šifry vede k určení polohy následujícího stanoviště, přičemž může být potřeba také
znalost předchozích vyluštěných šifer. Není-li výsledkem šifry určeno jinak, nachází se stanoviště
poblíž rozcestníku. Vyluštění poslední šifry vede ke zjištění umístění cíle hry, kde již žádné další
šifry ani úkoly nebudou.
Ke každé šifře můžete využít nápovědu, jejíž umístění je uvedeno v hlavičce šifry. Vyzvednutí

nápovědy není nijak penalizováno, ale na stanoviště s nápovědou musí přijet celé družstvo.
Nestačí-li nápověda k vyřešení, zažádejte pomocí SMS o polohu následujícího stanoviště. Získáte

tím trestných 60 minut.
Všechna stanoviště s výjimkou startu a cíle jsou neživá. To znamená, že i když bude na stano-

višti někdo z orgů, zadání od něj nežádejte, pokud ho sám nebude aktivně vydávat. Ke každému
stanovišti se dá dostat sjízdnou nebo aspoň schůdnou cestou volně přístupnou veřejnosti. Šifry
a nápovědy budou umístěny v nepromokavých deskách. Na každém hlavním i nápovědním stano-
višti bude v deskách umístěn také list příjezdů, do něhož každé družstvo napíše svůj čas příjezdu.
Desky vracejte přesně na jejich původní místo.
Na stanovišti se šifrou si smíte vzít nejvýše dvě kopie šifry na družstvo, u nápověd jen jednu.

Vždy ale na místě musí zůstat alespoň jedna kopie!
V hlavičce zadání šifry nebo nápovědy oddělené vodorovnou čárou nikdy není šifra. Zprávy

v hlavičce mají přednost před obecnými postupy uvedenými v pravidlech.
Při luštění používejte anglickou abecedu: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.
Celková délka trasy bez nápověd je 47 km, s nápovědami 73 km.

Cı́l a vyhodnocenı́

Hra končí v 19.00. Družstvům, která ještě nebudou v cíli, bude jeho poloha zaslána pomocí SMS.
Pořadí družstev bude určeno podle posledního hlavního stanoviště nebo cíle dosaženého před

19.00 nebo před vzdáním formou SMS, následně podle celkového času. Celkový čas je doba od
začátku hry do příjezdu družstva na poslední dosažené stanoviště nebo do cíle s přičtením všech
udělených trestných minut.
Průběžné pořadí v cíli bude již během hry zveřejněno na webových stránkách, a to od okamžiku

příjezdu prvního družstva do cíle.

Úplně nejdůležitějšı́ pravidlo na závěr

Zacyklete si, ale nezacyklete se! A když už se vám to náhodou přihodí, hledejte ještě jinou cestu
z kruhu ven a potom dejte řešení dohromady.

Poděkovánı́

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě hry a na testování šifer. Děkujeme vydavatelství
SHOCart, spol. s r. o., za poskytnutí cen pro vítěze.
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