Skautská bojovka

Hobit 2016

"P°ed dávnými £asy, za mého d¥da Throra, byla na²e rodina vyhnána z dalekého
Severu a usadila se s celým svým jm¥ním a s ná°adím tady v té Ho°e na map¥.
Kdysi p°edtím ji objevil m·j vzdálený p°edek Thrain Starý, ale tentokrát tam
za£ali kutat a proráºet tunely a roz²í°ili podzemní sín¥ a dílny - a k tomu myslím
na²li i spoustu zlata a hromadu drahokam·. V kaºdém p°ípad¥ nesmírn¥ zbohatli
a proslavili se, m·j d¥d se znovu stal Králem pod Horou a byl ve velké váºnosti
smrtelných lidí, kte°í ºili na jihu a postupn¥ osidlovali kraj podél Bystré °eky aº
do údolí ve stínu Hory."
Thorin Pavéza

Legenda
Doby kdy tato trpasli£í °í²e v £ele s Králem pod Horou jsou dávno pry£. Drak se usídlil v
jejich síních plných poklad· a nikdo se k Ho°e neodváºí ani p°iblíºit. V okolí vládne chaos a
zmar. Nyní se ale proslýchá, ºe trpasli£í princ Thorin Pavéza svolává skupiny dobrodruh·
aby se vydali na dlouhou a nebezpe£nou cestu a získali jejich domovinu zp¥t. Vydejte se
na tuto cestu s nimi!

Základní informace o h°e
Dne 26. listopadu 2016 se bude konat 19. ro£ník skautské bojovky ve ve£erních ulicích
m¥sta Moravská T°ebová. Letos podruhé na téma Hobit. Registrace a zahájení hry prob¥hne v t¥locvi£n¥ III. Základní ²koly. Vchod bude otev°en z ulice Gorazdovy (ukázáno na
adrese

http://mapy.cz/s/5D6q). Registrace za£íná v 15:00 a kon£í v 15:50 a celá hra trvá

nejpozd¥ji do 21:00 v£etn¥ vyhlá²ení výsledk·.
Na následujících °ádcích jsou úplná pravidla ke h°e. Ned¥ste se jejich délky, jsou podrobn¥ rozepsána i kdyº jsou ve skute£nosti velmi jednoduchá.
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Velikost druºiny a doprovod
Hra je ur£ená pro 5 aº 12-£lenné týmy sv¥tlu²ek, vl£at, skaut· a skautek. V¥k ú£astník· je
omezen na 615 let (p°ípadné výjimky °e²te p°edem osobn¥), ve skupin¥ musí být alespo¬
jedna osoba star²í 15 let jako doprovod, která má za svou skupinu odpov¥dnost po celou
dobu akce. (Po osobní domluv¥ je rovn¥º moºné uplatn¥ní star²ích jednotlivc· p°i organizaci
hry).

P°ed hrou
Na místo prosím doraºte s dostate£ným p°edstihem a s p°edem vypln¥ným registra£ním
formulá°em (je ke staºení na stránkách bojovky (http://www.patoca.com/bojovka).

Co s sebou?
•
•
•

kaºdý hrá£ dva ²átky, 30 K£ a vhodné oble£ení vzhledem k charakteru hry a po£así
p°edem vypln¥ný registra£ní formulá° za celou druºinu
tuºku, papír a baterku do týmu (baterek se ur£it¥ bude ale hodit více)

Mapu herního území dostane kaºdá druºina v úvodu.
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Obecná pravidla
•
•
•
•

Hrá£i se pohybují ve h°e po týmech, týmy se nesmí b¥hem hry rozd¥lovat.
Cílem hry je p°ekonat v²echny nástrahy dlouhé cesty a získat poklad.
Hra trvá p°ibliºn¥ od 17:00 do 20:00 (bude up°esn¥no).
Abeceda, pokud bude pot°eba, má 26 znak·. Tedy písmena bez há£k· a £árek a bez
'ch'.

Souboj
Samoz°ejm¥ jako v kaºdé správné bojovce i v této h°e budou moci druºiny spolu soupe°it
nejen v tom, kdo rychleji dosáhne kýºeného cíle, ale i v osobních poty£kách. Tyto poty£ky
mohou urychlit skupin¥ pr·b¥h hrou.
1. Zp·sob boje se od lo¬ského ro£níku nezm¥nil, je to typ boje  muºe proti muºi a spo£ívá ve snaze vytrhnout protivníkovi ²átek. Po vytrºení ²átku je doty£ný zne²kodn¥n,
d°epne si nebo se viditeln¥ vzdálí a jiº se boje neú£astní.
Je zakázáno p°idrºování ²átku u t¥la, uchopování protivníka £i jakékoliv jiné drºení
znemoº¬ující mu volný pohyb, fyzické násilí (údery, kopy apod.). Protoºe ohledn¥
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uchycení ²átk· panují r·zné rozpory, na²i p°edstavu uvádíme níºe. Doufáme ve fair
play hrá£·.
2. Vyhlá²ení souboje m·ºe provést kterýkoliv hrá£ z úto£ícího týmu který se dotkne
hrá£e napadeného týmu a pronese výzvu k boji (nap°íklad zak°i£ením:  Souboj! ).
Neº se kdokoliv z úto£ícího týmu dotkne kteréhokoliv £lena protivníkova týmu m·ºe
ohroºený tým utíkat (tzn. nebude na n¥j vy°vávat p°es p·lku ulice).
3. Po °ádné výzv¥ k boji zástupce napadeného týmu (v·dce) bu¤ výzvu p°íjme nebo
souboj hned vzdá (kapituluje).
4. V souboji proti sob¥ bojuje vybraných

5 hrá£·

z kaºdého týmu aº do poráºky

t°etího £lena jednoho z tým·, kapitulace jednoho z týmu nebo dobrovoln¥ ukon£ení
boje dohodou obou stran.

5. Kdyº dva týmy bojují, t°etí do st°etu nesmí nijak zasahovat a po skon£ení boje je
musí nechat v klidu vy°e²it výsledek souboje. K op¥tovnému st°etu tým· smí dojít
nejd°íve za

3 minuty.

6. Je zakázáno bojovat v ulicích Komenského, Olomoucká a Gorazdova a na most¥ na
Jeví£ské ulici. Souboj také není moºné vyhlásit v okolí d·leºitých míst (Roklinka,
hospoda, ...).
7. Ve druhé fázi hry jsou souboje mezi týmy zakázány.

Po konci boje
Po ukon£ení boje má vít¥zná strana právo získat odm¥nu od druhého týmu. Týmy se mohou
okrádat o p°edm¥ty získané b¥hem hry. T¥chto p°edm¥t· je celkem p¥t a vºdy je moºné
vzít jenom jeden. Pokud má prohraný tým více p°edm¥t·, vít¥zný tým si m·ºe vybrat jaký
si vezme. Tým nem·ºe mít nikdy více neº jeden p°edm¥t stejného typu!

Handicap
Kaºdému týmu bude p°ed za£átkem hry p°id¥lena jedna ze t°í v¥kových kategorií. Svou
v¥kovou kategorii si týmy sd¥lí p°ed soubojem. Pokud spolu bojují týmy stejné v¥kové
kategorie, souboj probíhá podle normálních pravidel. V opa£ném p°ípad¥ má mlad²í tým
výhodu.
Týmu mlad²í (men²í) v¥kové kategorie sta£í k výh°e vy°azení pouze dvou £len· star²ího
týmu a star²í tým bojuje pouze ve £ty°ech hrá£ích pokud je rozdíl v¥kových kategorií jedna,
nebo ve t°ech hrá£ích pokud je rozdíl v¥kových kategorií dva.
P°ehledný souhrn handicap· bude p°iloºen k map¥, kterou obdrºíte na za£átku hry.

P°ipevn¥ní ²átku na ruce
Kaºdý z hrá£· má 2 ²átky, del²í z nich by m¥l být aspo¬ 60 cm dlouhý v nejdel²í stran¥.
Kaºdý si del²í ²átek zaváºe pomocí krat²ího t¥sn¥ pod ramenem (nikoliv uº u lokte), tak
aby i bez pouºití síly bylo moºné ten del²í ²átek vytáhnout.
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Zárove¬ krat²í ²átek by m¥l být omotán (klidn¥ i víckrát kolem ramene) tak, aby ºádné
jeho cípy nevisely a nep°ekáºely ve vytahování toho del²ího ²átku.

V

V

Pokud máte jakékoliv dotazy, posílejte je na adresu

V

bojovka@patoca.com,

v p°ípad¥,

ºe máte n¥jaký váºný problém, který není moºné vy°e²it e-mailem, volejte na telefon

732 578 916.

+420

Uvítáme, kdyº budete b¥hem hry fotit £i natá£et a o vzniklé fotograe £i videa se s
námi po h°e pod¥líte, rádi je p°idáme do fotogalerie na stránkách.
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