
Športové hry FEI STU 2013 

PROPOZÍCIE a PRAVIDLÁ 

 

Miesto konania: CHKO Malé Karpaty 
Base Camp: Bufet pri jazere, Rohožník na Záhorí (48.435049,17.167682) 
Termín: 17.-19. septembra 2013 
Usporiadatelia:  TIŠ FEI STU, ÚIM FEI STU 
Riaditeľ súťaže: Vladimír Pajkoš  
Hlavný rozhodca: Tomáš Fabšič 
Zdravotník podujatia: Pavel Lackovič (0905 310 727... prosím, uložte si toto číslo do telefónu) 

Cieľ hier: 

Tím, ktorý nazbiera najviac bodov, je víťaz Športových hier 2013. 

Náplň hier: 

1. Kvíz je previerka vedomostí, zručností, postrehu, dôvtipu a kooperácie tímov. Kvíz sa uskutoční 

v pohodlí základného tábora. 

2. Nočná hra je príprava na dennú hru v náročných podmienkach hlbokej noci. 

3. Denná hra je zložená z na seba nadväzujúcich častí. Členovia tímu v Base Capme (1 max. 2 členovia 

tímu) získajú cieľové lokality v horskom teréne s popisom umiestnenia utajeného kódu. Po rozlúštení 

kódu tím získava heslo, ktoré v Base Came vymení za zašifrovanú lokalitu teambuildingovej hry. Po 

nájdení hry tím absolvuje úlohy s vlastnými pravidlami. Členovia tímu v Bese Campe budú priebežne 

informovaní, ktorý tím úspešne absolvoval heslo, šifru a úlohu a s akým časom. 

Hodnotenie: 

Maximálny počet bodov, ktorý môže 

jedno družstvo získať, je 2000 bodov, 

z toho:  

- K

Kvíz max 300b,  

- N

Nočná hra max 300b (heslo 50b, šifra 

50b, hra 150b)... za celkový čas 

v Nočnej hre 50b (1. miesto 50b, 2.m 

45b, 3.m 40b, 4.m 35b, 5.m 30b, 6.m 

25b, 7.m 20b, 8.m 15b), 

- D

Denná hra max 1200b (heslo 4 x 50b, 

šifra 4 x 50b, hra 4 x 150b)... počas 

dennej hry môže v Base Campe tím 

získať bonusových 200b... za celkový 

čas v dennej hre 200b (1. miesto 200b, 2.m 180b, 3.m 160b, 4.m 140b, 5.m 120b, 6.m 100b, 7.m 

80b, 8.m 60b), 

V každej hre (1x v Nočnej hre, 4x v Dennej hre) určuje bodové ohodnotenie poradie tímu po  
úspešnom absolvovaní hry (1. miesto 150b, 2.m 135b, 3.m 120b, 4.m 105b, 5.m 90b, 6.m 75b, 7.m 
60b, 8.m 45b). 

Kvíz 
15 % 

Nočná 
hra 
15% 

Denná 
hra 
60% 

Base 
camp 
10 % 



Pri každej šifre si môže tím od hlavného rozhodcu vypýtať nápovedu, bodové ohodnotenie sa však 

zníži na 20b. Pri neschopnosti tímu rozlúštiť šifru hlavný rozhodca prezradí lokalitu hry, tím však 

nebude za šifru ohodnotený.  

Obmedzenia a protesty  

Súťažiaci sú povinní na vyzvanie organizátora prestať používať akékoľvek informačné technológie. 

V prípade, že tím príde na stanovište hry vo chvíli, keď už iný tím stanovište navštívil, tento musí 

počkať, kým sa stanovište uvoľní.  Súťažiaci môže v prípade nezrovnalostí po vyhlásení výsledkov 

podať protest. Protestné je 5 pív. Protest posudzuje hlavný rozhodca. Protestné je v prípade uznania 

protestu vyvrátené. 

 

Časový harmonogram 

17.9.2013 

do 18:30 prezentácia Bufete pri Jazere 

19:00 večera 

Kvíz po večeri 

Nočná hra po Kvíze 

18.9.2012 

7:00 raňajky 

7:50 odchod na miesto štartu Dennej hry 

18:30 deadline pre poslednú hru  

19:00 večera 

Vyhodnotenie Športových hier 2013 po večeri 

 

Záverečné ustanovenie: 

V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom 

rozpise podujatia. Všetci súťažiaci a funkcionári sa zúčastňujú Športových hier FEI STU 2013 na 

vlastné nebezpečenstvo a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty a 

poškodenia v rámci podujatia. 


