
Pravidla bojovky     Váš týmový MPUB1: ________ 
 
Úkoly na stanovištích 

- Na každém stanovišti máte rezervovaný čas, kdy je stanoviště jen a jen vaše.2 Nikdo 
jiný na něj v té době nesmí. Ovšem mimo svůj čas na něj nesmíte ani vy. Je tedy ve 
vašem zájmu vymezený čas nezmeškat. 
 

o Co když přijdeme až po začátku nám vymezeného času?   
 Úkol budete moci plnit ale jen do vypršení vymezeného času. Pak 

vás ze stanoviště nekompromisně vyhodíme. Může se tedy stát, že 
nestihnete úkol dokončit. 

o Co když termín úplně zmeškáme? 
 Plnění úkolu vám nebude umožněno. Dostanete pouze mapu 

k dalšímu stanovišti. 
o Co když přijdeme brzy? Můžeme začít o něco dřív? 

 Ne. 
 

- Na každém stanovišti s vámi musí být přítomen i váš týmový plch. Týmům bez plcha 
nebude umožněno plnění soutěže. 

- Zadání úkolu na stanovišti vždy dostanete ústní i písemnou formou. 
 

Úkoly mezi stanovišti 
- Mezi stanovišti lze plnit volitelné úkoly a získat tak body navíc. Prioritou ale zůstává 

včasný příchod na stanoviště! 
- CÍL: vytvořit fotografie 

Na stanovišti téměř vždy3 dostanete sadu fotografií zobrazujících Plzeň. Místa na 
fotografiích se vždy nacházejí na trase k dalšímu stanovišti.4 Vaším úkolem je vyfotit 
zobrazené místo v jeho současné podobě, přičemž: 

o na fotografii musí krom místa samého být týmový MPUB a plch (obojí 
z dostatečné blízkosti a na fotografii identifikovatelné), 

o hodnocena bude: 
 přesnost, s jakou jste napodobili původní fotografii 
 umělecký dojem 
 kreativita 

o můžete fotit na: 
 fotoaparát 
 mobilní telefon 
 cokoliv jiného, pokud ihned po příchodu na hotel dokážete 

fotografie v elektronické formě předat organizátorům. 
 
 

                                                 
1 Minimální Počet Účastníků Bojovky – tj. kolik z členů, kteří na bojovku vyrazili, se musí účastnit příslušné 
aktivity (objevuje se v zadání některých soutěží). 
2 Najdete ho vždy v záhlaví mapy, kterou získáte na stanovišti předchozím. 
3 Výjimky budou řešeny individuálně. 
4 S výjimkou fotografií označených jako BONUS – ty vyžadují o něco intenzivnější hledání, mnohdy i doptávání 
se, a mohou se od trasy mírně odchýlit. 



o Abych dosáhl perfektního úhlu, při focení jsem vyšplhal po fasádě 
rodinného domku do druhého patra / zastavil provoz uprostřed rušné 
křižovatky / vloupal se do zavřeného obchodu. Dostanu za to body navíc? 
 Ne. Fotky, při jejichž pořízení bylo narušeno či omezeno 

soukromí druhých osob, číkoliv bezpečí nebo vlastnictví, budou 
hodnoceny zápornými body. Důležité je zachytit podstatné 
prvky dané fotografie, ne za každou cenu docílit přesné kopie. 

Průběžný úkol 
- Průběžný úkol je plněn během celého dne. 
- CÍL: stvoření ideálního plcha. 

Co do své plchovitosti se ideálu nejvíce blíží organizátorský kalibrační plch. Rozhodujícím 
kritériem optimální plchovitosti je přitom hmotnost. Vaším úkolem je vykrmit / odtučnit 
svého týmového plcha tak, aby se do večera co nejvíce přiblížil hmotnosti plcha kalibračního.  

- Vážení proběhne v hotelu ihned po příchodu z bojovky. 
 
Oběd 

- V průběhu bojovky budete mít vyhrazený čas na oběd (60 minut se začátkem mezi 13. 
a 14. hodinou). Přesné časové rozmezí bude vyznačené na mapě k příslušnému úseku.  

- V této době se můžete odchýlit od trasy bojovky dle vlastního uvážení a obstarat si 
proviant. 

- Hodinová pauza na oběd není dostačující pro velkolepě pojatý oběd v restauraci. Mějte 
to na paměti při rozhodování – zmeškání vymezeného času na dalším stanovišti bude 
mít za následek nemožnost plnění úkolu. 


