Milé týmy,
nyní čtete poslední pokyny před konáním třetího ročníku hry iNula. Hra začne v pátek 2. října v 17:30
v Brně v bývalém maloměřickém lomu 49°13'27.601"N, 16°39'43.385"E (tedy tam, kde hra loni
končila). Pro mimobrněnské přidáváme informaci, že nejlépe se tam dostanete z Hlavního nádraží šalinou
linky 4, je to konečná stanice Obřany-Babická (pozor, jezdí tam jen každý druhý spoj, vmezeřené končí už
v zastávce Malomeřický most!). Přijďte prosím alespoň o 15 minut dřív, stačí jeden člověk z týmu, ale
když u toho budete všichni, budete mít výhodu, abychom stihli vyřídit registraci a dát vám poslední
informace a rady. V 17:30 je plánované odstartování hry.
Pokud jde o nápovědy, vše zůstává jako loni. Na stanovištích, kde budou, je dostanete spolu se šifrou. V
případě použití se vám odečte její hodnota z bodové hodnoty šifry. Pokud je nápověd více, otevítejte je
postupně, protože při otevření vyšší se vám odečtou body i za předchozí (bez ohledu na to, jestli ji
použijete nebo ne), takže otevřením jen vyšší nápovědy nezískáte nic navíc, než když předtím otevřete i
nižší. Nepoužité nápovědy odevzdáte na dalším stanovišti, abychom mohli vyhodnotit i týmy, které
nedojdou do cíle a od nichž by se nedala jinak získat informace, kolik nápověd použili. S odevzdáním
nápověd na dalším stanovišti se vám tyto započítají jako nepoužité, pokud je neodevzdáte, tak se
automaticky považují za použité. Dále máte možnost během hry použít absolutní nápovědu, kdy vám
bude prozrazeno řešení šifry. Tím přijdete o možnost získat body, které byste vyřešením šifry získali, tedy
váš zisk je 0 bodů. Pokud si však nebudete vědět rady podruhé, potřetí..., můžete si znovu zavolat o
nápovědu, přijdete tím však o 30 bodů, ale nemusíte vzdávat hru. Toto můžete použít kolikrát budete
chtít.
Stejně jak loni budete na stanovištích na nalepené nálepky zapisovat i aktuální počet bodů (nebo to udělá
obsluha stanoviště), aby další příchozí týmy vědely, jak si celkově stojí. Pomůže to i nám při vyhodnocení
hry, které letos snad zvládneme stejně rychle jak loni :-)
Nově zavádíme možnost vytvořit smíšený tým pro případ, že se původní týmy rozpadnou, ale někteří
z hráčů by přesto chtěli pokračovat ve hře. Bližší informace naleznete v pravidlech.
Vezměte si s sebou městskou mapu, podle které se budete pohybovat ve městě a mapu terénu. Pro
letošní ročník budete potřebovat některou z těchto map:
•
•
•
•

Brno 1:20 000, okolí Brna 1:100 000, SHOCart.
[52] – Okolí Brna – východ, Moravský kras. Turistické mapy 1:50 000, SHOCart.
[144] – Okolí Brna, Moravský kras. Cykomapa 1:50 000, SHOCart.
Pokud se vám nechce mapa kupovat jen kvůli hře, můžete si vytisknout zde již připravenou
turistickou od SHOCArtu ze serveru Mapy.cz, případně můžete s sebou nosit notebook s připojením
k internetu.

Další potřebné věci najdete na stránkách hry, podívejte se i na oficiální stránky Tmou a jejich manuál,
může vám to být užitečné. Jako obzvláště důležité věci bychom zmínili jídlo, pití, dostatečné oblečení
(snad nebude pršet celou noc, ale podle poslední předpovědi se mohou objevit přeháňky, to už ale
neovlivníme), baterku, prostředky pro poskytnutí první pomoci a pak to, co se v přírodě špatně
získává. Dále hlavně chuť luštit, pochodovat třeba i nepříznivým počasím a náročným terénem a
nevzdávat se.
Cíl bude na místě, odkud se relativně rychle dostanete na zastávku MHD (v zóně 100 nebo 101), bude to
ale pod otevřeným nebem. V plánu je malé občerstvení a gril v cíli a určitě budeme rádi, pokud
dorazíte, i když hru úspěšně nedokončíte. Aspoň zjistíme vaše zážitky, můžete nám vynadat za dlouhou,
nezajímavou, náročnou nebo známou trasu, těžké, lehké, divné a nezajímavé šifry,...
:-), nebo vůbec se vyjádřit. Zjistíte řešení šifer a můžete se pobavit se svými kolegy z jiných týmů.
Ještě jednou prosíme, abyste se během hry chovali slušně, moc na sebe neupozorňovali a nedělali v
noci hluk, aby se předešlo zbytečným problémům. V MHD nejezděte bez jízdenky, a pokud tak přesto
pojedete, nevymlouvejte se na hru :-) Pokud nemáte "šalinkartu", můžete využít celodenní jízdenku za
80 Kč, která od půlnoci platí pro 2 osoby. Můžete ji využít k dopravě na start, z cíle a během hry. Sice
toho asi moc nenajezdíte, ale když zrovna něco pojede, můžete se svézt pár zastávek. Jinak mějte tak 2
desetiminutové jízdenky, když nebudete úplně líní, tak s nimi asi vystačíte.
Řiďte se pokyny organizátorů i pokyny, které uvidíte napsané a na nichž bude logo hry.
Těšíme se na vás,
iNula tým

