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1. Systém hry 

a) Účastníci jsou rozděleni do týmů po 4 osobách na základě internetového přihlášení. V týmu absolvují danou 

trasu a plní úkoly na stanovištích. 

b) Pokud není řečeno jinak, pohybují se členové jednotlivých družstev pohromadě alespoň po dvojicích. Není 

možné pomalejšího člena družstva nechat courat v závěsu nebo ho úplně ztratit z dohledu! Aktivita na 

stanovišti začíná poté, co dorazí kompletní družstvo.  

c) Cílem hry je projít celou trasu, včetně splnění aktivit na všech stanovištích, v co nejkratším čase. 

d) V průběhu celé hry není dovoleno použití jakýchkoli dopravních prostředků, není-li řečeno jinak.  

e) Není přípustná vzájemná spolupráce družstev a používání elektronických navigačních systémů (GPS). 

Používání mobilních telefonů je povoleno. 

f) Ze hry může účastník kdykoliv odstoupit (např. ze zdravotních důvodů). V případě odstoupení ze hry otevře 

Obálku poslední záchrany (OPZ), kterou každý dostane na startu, a bude se řídit pokyny organizátorů (po 

dohodě je možné zůstat v místě cíle hry až do neděle, resp. do pondělí). Odstoupení jednotlivce nemá vliv na 

celkové umístění zbytku týmu. V týmu ovšem musí zůstat nejméně dva členové. 

g) Pokud si nebudete během hry vědět s něčím rady, máte možnost volat Spojce, která vám může pomoci. Ale 

pozor, volání Spojce je v určitých případech penalizováno 6 trestnými hodinami (nenalezení stanoviště, 

žádost o nápovědu k šifře, atp.). Číslo na Spojku je uvedeno na OPZ. 

 

2. Hodnocení hry 

a) Během hry dostávají týmy trestné (+) nebo bonusové (-) minuty/hodiny (za splnění či nesplnění zadaného 

úkolu), které ovlivňují celkový výsledek. Vždy se předem dovědí, o kolik minut se jedná. 

b) Časový limit se měří od startu a končí splněním posledního úkolu na posledním stanovišti. Povinností 

každého týmu je ohlídat si, zda jim byl zaznamenán čas příchodu a čas začátku plnění aktivity na každém 

stanovišti (Protože čas strávený čekáním, než se stanoviště uvolní, se na některých stanovištích bude 

odečítat. Časomíra se také zastavuje v místě organizovaného noclehu.). Čas strávený plněním aktivity se od 

celkového času neodečítá. 

c) Na nalezení některých stanovišť (tato stanoviště budou předem určená) je časový limit (resp. určená zavírací 

doba). Penalizace za nestihnutí nebo vynechání stanoviště činí 6 hodin. Některé úkoly mají limit na splnění 

– přesáhnutí limitu je obvykle penalizováno mírněji, bez nutnosti volat Spojku. 

d) Vítězem závodu se stává tým, který splnil všechny podmínky závodu, a jehož celkový čas je v součtu 

s trestnými minutami, resp. bonusovými minutami nejlepší. 

e) Při shodném výsledném čase bude mít v hodnocení lepší umístění tým s více členy, kteří hru dokončili. 
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3.  Individuální podmínky účasti v závodu 

a) Všech aktivit v rámci závodu se účastním dobrovolně, na základě své vlastní vůle, na vlastní nebezpečí a 

přebírám plnou odpovědnost za své jednání v průběhu závodu. Pokud se necítím na některou z aktivit, je 

čistě na mně, zda se jí budu účastnit nebo ne. 

b) Nejsem si vědom/a žádných omezení fyzických, psychických či jiných, která by mohla v součinnosti s 

předpokládanou zvýšenou zátěží během závodu znamenat ohrožení zdraví nebo bezpečnosti mojí či 

ostatních účastníků. Pokud jsem si vzpomněl/a na nějaká omezení, která jsem neuvedl/a do Zdravotního 

dotazníku, oznámím je některému z organizátorů, popř. Spojce. 

c) Při přecházení vozovky popř. železniční trati nebo při pohybu po vozovce budu dbát zvýšené opatrnosti. 

d) Za tmy budu svítit baterkou, abych eliminoval/a riziko úrazu ( např. pádu ze skály) a abych zabránil tomu, 

že si mě lovci spletou s černou zvěří (je období odstřelu divočáků). Při chůzi po silnici v noci bude první a 

poslední osvětlen nebo bude mít reflexní vestu, popř. jiné reflexní prvky na oděvu či batohu. 

e) V průběhu celého závodu se zdržím požívání alkoholu a omamných látek. Na všech stanovištích je zakázáno 

kouření. V lese je zakázáno chodit s otevřeným ohněm, tzn. i kouření. 

f) V průběhu celého závodu se budu chovat tak, abych nepoškodil/a majetek či neporušil/a zájmy ostatních 

účastníků, členů organizačního týmu či jiných osob a abych neničil/a a neznečišťoval/a přírodu odpadky (ani 

toaletním papírem) a nerušil jeho zvířecí obyvatele.  

g) Na území přírodních rezervací se budu pohybovat pouze po turistických značených cestách (v mapě jsou 

rezervace vyznačeny zeleným ohraničením, v terénu dvěma vodorovnými červenými pruhy). 

h) V průběhu celého závodu se budu chovat podle zásad fair play, tj. budu se chovat čestně. 

i) V případě úrazu má poskytnutí pomoci nejvyšší prioritu, tj. umístění v závodu je až podružné. 

j) Budu respektovat a řídit se pokyny organizátorů a budu používat veškeré poskytnuté bezpečnostní vybavení 

a prostředky. 

k) Jsem si vědom/a, že v případě porušení kteréhokoli z výše uvedených bodů můžu být diskvalifikován/a. 

 

4. Závěrečná ustanovení 

a) Účastníci mají povinnost se s těmito pravidly hry seznámit před konáním závodu. 

b) Organizátoři si vyhrazují právo změnit pravidla hry, pokud je to bezpodmínečně nutné, avšak změnu 

pravidel neprodleně ohlásí všem týmům. 

c) Psaná pravidla her a psané úryvky příběhu získané během hry mají přednost před ústním sdělením. 


