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Pravidla  se  mohou  měnit  až  do  startu.  S  každou  změnou  se  zvýší  verze
pravidel.  Za  změny  se  nepovažují  opravy  překlepů  apod.,  které  nemohou
ovlivnit výklad pravidel.

Obecná ustanovení
------------------------

Hra  Labyrint  XXI  je  jednodenní  hrou,  která  se  odehraje  na  území  České
Republiky.  Základní jednotkou hry je tým.  Tým tvoří 3 až 5 lidí.  Hry se
každý člen týmu účastní na vlastní nebezpečí a zodpovědnost. V každém týmu
musí být alespoň jedna osoba starší 18 let.  Ta plně odpovídá za všechny
neplnoleté členy daného týmu. Ve vlastním zájmu neporušujte zákony (např.
ne všude je možné jezdit  na kole).  Soutěž je konkurenční.  Týmy si nesmí
navzájem pomáhat.

Tým  smí  používat  pouze  dovolené  dopravní  prostředky  poháněné  vlastní
motorickou lidskou silou.  Základním dovoleným  dopravním prostředkem je
jízdní kolo bez přídavného pohonu.

Organizátoři  mohou  na  některém  úseku  hry  povolit  použití  i  jiných
dopravních  prostředků,  přičemž  tyto  mohou  být  používány  pouze  podle
udělených pokynů organizátorů. Za porušení pokynů a použití nepovoleného
dopravního prostředku může být celý tým diskvalifikován.

Pokud  není  řečeno/napsáno  zřetelně  jinak  nebo  není-li  zřejmé  z  povahy
šifry něco jiného, je použita abeceda bez diakritiky obsahující 26 písmen
bez CH.

Smysl hry
-------------

Smyslem hry je pobavit se, zažít nové zážitky a často překonat sám sebe na
cestě za nejlepším umístěním. Smyslem hry je také dosáhnout cíle hry jako
kompletní  tým,  v časovém limitu a s co nejvyšším počtem bodů.  Vítěz hry
získává kromě slávy i právo až povinnost uspořádat další ročník.

Prolog
---------

Prolog  hry  proběhne  v  pátek  20.5.  od  21:00.  Může  vám  přinést  malou
bezvýznamnou výhodu do hry. Budeme rádi, když si na prolog vezmete retro
oblečení, nejlépe z 80. let. Není to povinné, ale potěší.

Start hry
-------------

Labyrint XXI začne v sobotu  21. 5. 2022 v 6:00 ráno v cyklotáboře Černý
potok. Bezprostředně po zahájení hry bude všem zpřístupněn symbol obálky s
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třemi úvodními šiframi. 

Ráno před startem tým obdrží:

● Sadu  označených  obálek  se  symboly.  Obálky  obsahují  zadání  šifer
(jedna obálka může obsahovat i více zadání), některé obálky mohou být
diskvalifikační. Diskvalifikační obálky nesmíte během hry otevřít.

● Vytištěná aktuální pravidla, manuál Sovy a schéma hry
● Sladkou svačinku pro náročný průběh dne

Konec hry
--------------

Cíl  hry  se  nachází  na  stejném  místě  jako  Start.  Tým  v  cíli  vyhledá
organizátory,  kteří  ověří,  že  do  cíle  dorazil  tým  kompletní,  a  odevzdá
neotevřené obálky.
Po splnění těchto formalit tým obdrží cílový kód, který zadá do Sovy a tím
ukončí  hru  svého  týmu.  Ve  20:00  hodin  21.  5.  2022 bude  hra  ukončena
automaticky pro všechny týmy, které hru do té doby samy neukončily.

Princip hry
-----------------

Labyrint XXI je šifrovací hrou. Stanoviště hry jsou rozdělena do 3 pater. Na
startu a v prvních dvou patrech lze získat polohy stanovišť následujícího
patra  vyřešením  šifer  nebo  splněním  aktivit.  Na  každém  stanovišti  je
umístěná cedule se symbolem a označená logem hry. Dojdete-li na stanoviště,
otevřete  obálku  s  nalezeným  symbolem.  Každá  správně  otevřená  obálka
obsahuje  šifru,  popřípadě  popis  cesty  k  aktivitě,  který  poblíž  tohoto
stanoviště nachází.

Stanoviště
---------------

Hra se skládá z 9 stanovišť ve 3  patrech.  Desáté,  poslední stanoviště  je
Labyrint.  Pro  úspěšné  vyřešení  Labyrintu  musíte  navštívit  všech  9
předchozích stanovišť,  kde získáte 9 částí šifry Labyrint,  nemusíte však
nutně vyřešit všechny šifry a aktivity.  Poslední část šifry Labyrint se
nachází přímo na stanovišti Labyrint.

Týmy  jsou  povinny  chovat  se  na  stanovišti  tak,  aby  po  jejich  odchodu
zůstalo stanoviště pokud možno ve stejné podobě, jako při jejich příchodu.
Výslovně  je  zakázáno  stanoviště  ničit,  pozměňovat  či  jakkoli  ztěžovat
ostatním týmům nalezení stanoviště,  dosažení kódů a získání informací k
Labyrintu.

Šifry
---------

Zadání  šifer  najdete  v  obálkách,  které  otevřete  na  příslušných
stanovištích. V záhlaví šifry je QR kód s odkazem na PDF verzi zadání. Tento
odkaz můžete poslat zbytku týmu, který je zrovna na jiném stanovišti.

Řešením šifry je podstatné jméno v prvním pádě, které zadáte do Sovy.



Aktivity
------------

Pod  aktivitou  si  představte  jakýkoliv  úkol,  který  musíte  na  stanovišti
splnit. Aktivitu obsluhuje organizátor, který vám vysvětlí její princip. Po
úspěšném  splnění  vám  předá  (nešifrovaný)  kód  aktivity,  který  následně
zadáte do Sovy.

Organizátorům na aktivitách pokládejte nanejvýš dotazy týkající se dané
aktivity. Obvykle se jedná o ochotné pomocníky, kteří nemusejí mít o hře
plný přehled, tudíž jejich odpovědi na jiné dotazy nejsou směrodatné ani
závazné.

Zatímco šifry můžete luštit kdykoliv, aktivity jsou časově omezené:

• Aktivity prvního patra jsou otevřeny od 7:00 do 11:00.
• Aktivity druhého patra jsou otevřeny od 9:00 do 16:00.
• Aktivity třetího patra jsou otevřeny od 13:00 do 18:30.

Kódy stanovišť můžete zadávat až do konce hry.

Céčka
---------

Céčka (dříve též C-kódy) jsou tajné kódy, které můžete najít úplně kdekoliv –
před hrou i během hry. K nalezení céček nevedou žádné indicie, je potřeba si
ho jen všimnout.  Céčka zadáváte do Sovy stejně jako řešení šifer a kódy
aktivit.

Pokud v souvislosti s hrou najdete nějaké céčko, je pravděpodobné, že bude
skrývat nějaký C-kód. Bude-li například vedle stanoviště viset balónek ve
tvaru C, na němž je napsáno slovo SLUNCE, zadejte do systému kód SLUNCE. Na
druhou  stranu,  pojedete-li  kolem  domu  s  divným  růžovým  okapem,  ani
nezkoušejte zadávat OKAP, určitě to nebude správně.

Za céčka si můžete koupit následující věci:

• panáka v baru po skončení hry (1 céčko)
• nápovědu k šifře (2 céčka)
• postup k šifře, pokud již máte na tuto šifru nápovědu (2 céčka)
• imunitu (5 céček)
• různé  drobné  výhody  ve  hře,  kde  céčka  slouží  jako  univerzální

platidlo

...a opravdoví borci si mohou za 12 céček koupit právo organizovat příští
ročník Labyrintu.

Sova
--------

Ke sledování vývoje hry a jejímu vyhodnocení slouží systém Sova, kterým lze
komunikovat přes webové rozhraní na adrese https://sova.antonio.cz . Do Sovy
se přihlásíte týmovým číslem a heslem, které najdete v sekci Váš tým na
labyrintím  webu.  Pro  výsledky  ve  hře  jsou  rozhodující  kódy  odeslané
prostřednictvím Sovy.

https://sova.antonio.cz/


Aby bylo do Sovy možné zadat řešení šifry/kód aktivity, je třeba nejprve
zadat kód stanoviště, který najdete v obálce otevřené na tomto stanovišti. Po
zadání  správného  řešení  šifry/kódu  aktivity  vám  Sova  zobrazí  polohu
následujícího stanoviště.

Zadání chybného kódu není nijak penalizované.

Upozorňujeme, že na stanovištích nemusí být vždy dostupný mobilní signál.
Najít místo s dobrým signálem je součástí hry.

Bodové hodnocení a pořadí týmů
--------------------------------------

Během postupu hrou získáváte body.

• Za odeslaný kód šifry dostanete 30 bodů.
• Za odeslaný kód aktivity dostanete 15 bodů.
• Za úspěšné vyřešení závěrečné šifry Labyrint dostanete 60 bodů.

Nemáte-li dostatek céček na zakoupení nápověd, bude vás to stát body:

• Za vyžádanou nápovědu vám odečteme 12 bodů.
• Za  vyžádaný  postup  řešení (pokud  jste  již  získali  nápovědu),  vám

odečteme dalších 12 bodů.
• Za vyžádané řešení šifry (pokud jste již získali postup) vám odečteme

dalších 6 bodů.

Vítězem Labyrintu XXI se stane tým, který v průběhu hry získá nejvíce bodů
a  zároveň  v  cíli  odevzdá  neporušené  diskvalifikační  obálky.  V  případě
shodného počtu získaných bodů u více týmů je sekundárním kritériem  čas
příchodu do cíle. U týmů, které do cíle nedošly, je sekundárním kritériem
čas zadání posledního kódu šifry či aktivity.

Organizace příštího ročníku
-----------------------------------

Vítěz  Labyrintu tradičně  získává  právo  a  zároveň  povinnost  organizovat
příští  ročník.  Této povinnosti  se můžete  vyhnout  pomocí  imunity,  kterou
získáte za 5 céček. V takovém případě přechází povinnost organizace na tým s
nejvyšším  počtem  bodů,  který  nemá  imunitu  (v  případě  rovnosti  bodů
rozhoduje opět čas ukončení hry)

Organizátoři následujících ročníků her MuHu, Lhota, Lavina se mohou vzdát
pořadatelství,  pakliže  před  hrou  oznámí  tuto  skutečnost  pořadatelům
Labyrintu. V takovém případě získají imunitu zdarma.

Dodržování pravidel hry a fair play
------------------------------------------

Tým či jeho člen může být bodově penalizován, diskvalifikován či ostuzen
v případě porušení pravidel hry, obecně platných zákazů nebo porušení fair
play jako například ničení stanoviště, sledování jiného týmu místo řešení
šifer, hromadné tipování náhodných slov jako kódů do Sovy apod.



Doporučená výbava
------------------------

• šifrovací pomůcky nebo mobilní appka Puzzlehunt Assistant
• nůžky
• UV baterka
• plavky a ručník (alespoň jedny na tým)
• čelovka
• retro oblečení (není povinné, ale potěší)

Kontakty na organizátory
--------------------------------

V opodstatněných případech můžete kontaktovat pořadatele na následujících
číslech.

Problémy na trati: 721 969 085 (Kuba), 724 437 337 (Zuzka)
Problémy se Sovou: 728 430 665 (Robert)

Na uvedených kontaktech neposkytujeme žádnou nápovědu.

Schéma hry
----------------
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