Pravidlá súťaží
1. Pátračská hra 2019
je určená pre družstvo – dvojicu dospelý a dieťa do 6r (nar. 2013-2019)

2. Nočná hra 2019
je určená pre družstvo – dvojicu dospelý a dieťa staršie ako 7r do 12r (nar. 2007-2012)
Dátum konania:
Miesto konania:
Štartovné:

20. septembra 2019
Centrum mesta Kežmarok
2, € za dvojicu

V súťaži Pátračská hra ( dieťa do 6 rokov) vyhráva každý, kto prinesie vylúštenú
tajničku. Informácia o družstve s najlepším časom bude uverejnená na internetovej
stránke www.pretekaj.sk na 2.deń po preteku.
V súťaži Nočná hra vyhráva družstvo, ktoré prinesie všetky indície, vylúšti tajničku,
a prejde trať v najkratšom čase. Vyhodnotenie sa uskutoční na hlavnej tribúne okolo
21.00h po súťaži.
Registrácia:
17:00h
Štart:
17:30h

Pátračská hra (PH)
začiatok registrácie, registrácia je možná najneskôr do 18:30h

Registrácia:
17:00h
Štart:
19:00h

Nočná hra (NH)
začiatok registrácie, registrácia je možná najneskôr do 18:30h

každých 5 minút štart 1 dvojice, maximálny počet súťažiach družstiev
je 18

každých 5 minút štart 1 dvojice, maximálny
počet súťažiacich družstiev je 18

Povinná výbava:
Družstvá musia mať písaciu potrebu – pero, ceruzka, fixa a pod. a funkčný mobilný telefón.
Predpokladaný čas prebehnutia trate: cca 30 minút Každé družstvo, ktoré sa zúčastňuje súťaže
preteku Nočná hra (NH) musí mať aj svietidlo (baterku).
Priebeh registrácie:
Družstvo si vymyslí názov (napr. Dravci, Pátrači a pod., dva rovnaké názvy sa nesmú
opakovať) a zaregistruje sa na určenom mieste pri tribúne na námestí v Kežmarku.
Úlohou družstva je spoločne nájsť určený počet súťažných stanovíšť, získať indície a s ich
pomocou vylúštiť tajničku.
Po registrácii obdrží družstvo tesne pred štartom Preukaz pátrača a prvú indíciu herného
plánu pre nájdenie 1. stanovišťa.

Na tejto indícii bude vyznačené: názov družstva, čas odchodu, miesto pre vylúštenie celej
tajničky, miesto pre doplnenie času príchodu.
Súťaž sa končí odovzdaním tajničky v cieli, kde bude súťažiacemu družstvu dopísaný
nameraný čas príchodu.
Družstvá sa zúčastňujú súťaže na vlastnú zodpovednosť. Za bezpečnosť dieťaťa zodpovedá
dospelý.
Tel. kontakt v prípade problémov na trati: 0905 744 162 ( G. Bodnárová).

