
Pravidla Zacyklenı́

Hurá do toho, ètvrtý roèník Zayklení je tady!
StartObálku, kterou jste právì dostali, otevøete a¾ po zapískání jednoho z orgù! To se stane pøibli¾nìv 9.00, do té doby si laskavì pøeètìte tato pravidla. V obále naleznete zadání úvodní ¹ifry. Zároveòje v obále tøípísmenné heslo va¹eho dru¾stva pro úèely posílání SMS napsané na malém prou¾kupapíru, tak ho neztra»te.
Základnı́ pravidla� mìjte za jízdy nasazenou helmu;� k pøesunùm pou¾ívejte jen jízdní kolo;� èlenové dru¾stva se nesmí navzájem vzdálit na víe ne¾ 500m;� jsou zakázany ve¹keré elektroniké navigaèní pøístroje (výjimkou je elektroniká mapa libo-volného typu, nesmí se ale pou¾ívat systém GPS ani vyhledávaèe tras);� dùvìøujte pouze vlastním rozhodnutím a nesledujte jiná dru¾stva;� pøi pøíhodu na stanovi¹tì se hovejte tak, aby nebyla jeho poloha vyzrazena ostatním dru¾-stvùm ani nezúèastnìným osobám;� v pøípadì záva¾né mimoøádné události, zejména zranìní èi kráde¾e, kontaktujte orgy, jakmileto okolnosti dovolí;� pøi hrubém poru¹ení pravidel mù¾e být dru¾stvu udìlena èasová penalizae, dru¾stvo mù¾ebýt diskvali�kováno a jedini èi dru¾stvu mù¾e být znemo¾nìna úèast v dal¹íh roènííh.
Komunikace s orgySMS na 737 285 442 mù¾ete odesílat z jakéhokoli telefonního èísla, a to v tìhto situaíh:� ¾ádost o øe¹ení: <heslo dru¾stva> reseni <heslo stanovi¹tì nápovìdy>napø. ab reseni prase;� vzdáváte: <heslo dru¾stva> ilnapø. ab il, za to vám prozradíme polohu íle.Obratem pøijde odpovìï na stejné èíslo, ze kterého byla SMS poslána. Do zprávy mù¾ete okolidal¹ího pøipsat a to bude následnì zveøejnìno. Pokud odpovìï do pár minut nepøijde, zkontrolujtetext zprávy a správnost hesla a po¹lete ji znovu. Velikost písmen se nerozli¹uje.



V akutníh pøípadeh neváhejte volat! Zejména pokud na stanovi¹ti dohází kopie nebo zelahybí desky se zadáním nebo nápovìdou, okam¾itì nás prosím informujte. Ale pozor: pokud senáslednì uká¾e, ¾e tam hledaná vì v poøádku je (a vy jste to zkrátka jen nena¹li), budou dru¾stvuudìleny trestné 3 hodiny.
Od stanoviště ke stanovištiHra zaèíná v 9.00 a konèí v 19.00. Kdesi v terénu je pøipraven vám neznámý poèet stanovi¹».Vylu¹tìní ¹ifry vede ke znalosti polohy následujíího stanovi¹tì. Vylu¹tìní poslední ¹ifry vede keznalosti umístìní íle hry, kde ji¾ ¾ádné dal¹í ¹ifry ani úkoly nebudou.Ke ka¾dému stanovi¹ti se dá dostat sjízdnou nebo aspoò shùdnou estou.V hlavièe zadání ¹ifry oddìlené vodorovnou èárou nikdy není ¹ifra.Pøi lu¹tìní pou¾ívejte anglikou abeedu: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.Ke ka¾dé ¹iføe, není-li v její hlavièe uvedeno jinak, mù¾ete vyu¾ít nápovìdu, její¾ umístìní jeuvedeno v hlavièe ¹ifry. Vyzvednutí nápovìdy není nijak penalizováno, ale na stanovi¹tì s nápo-vìdou musí pøijet elé dru¾stvo.Nestaèí-li nápovìda k vyøe¹ení, za¾ádejte pomoí SMS o polohu následujíího stanovi¹tì. Získátetím trestnýh 60 minut.Na ka¾dém hlavním i nápovìdním stanovi¹ti se zapi¹te do listu pøíjezdù. Na stanovi¹ti se ¹ifrousi smíte vzít nejvý¹e dvì kopie ¹ifry na dru¾stvo, není-li uvedeno jinak, u nápovìd jen jednu. V¾dyale na místì musí zùstat alespoò jedna kopie!Celková délka trasy bez nápovìd je 56 km. S nápovìdami ale elýh 110 km!
Cı́l a vyhodnocenı́Hra konèí v 19.00. Dru¾stvùm, která je¹tì nebudou v íli, bude jeho poloha zaslána pomoí SMS.Poøadí dru¾stev bude urèeno podle posledního stanovi¹tì se zadáním ¹ifry nebo ílového sta-novi¹tì dosa¾eného pøed 19.00, následnì podle elkového èasu. Celkový èas je v tomto pøípadìdoba od startu hry do pøíjezdu dru¾stva na poslední dosa¾ené stanovi¹tì se ¹ifrou nebo do íles pøiètením v¹eh udìlenýh trestnýh minut.Prùbì¾né poøadí v íli bude ji¾ bìhem hry zveøejnìno na webovýh stránkáh, a to od okam¾ikupøíjezdu prvního dru¾stva do íle.
Úplně nejdůležitějšı́ pravidlo na závěrZayklete si, ale nezayklete se! A kdy¾ u¾ se vám to náhodou pøihodí, vydejte se k první vì¾i,kterou ze svého stanovi¹tì uvidíte.
Poděkovánı́Dìkujeme v¹em, kteøí se podíleli na pøípravì hry a na testování ¹ifer. Dìkujeme vydavatelstvíSHOCart, spol. s r. o., za poskytnutí en pro vítìze.

Zayklení orgové Va¹ek a Katka24. srpna 2013


