
 
Posledné informácie 

 
 

 
Toto sú posledné informácie pred hrou Brieždenie 2013. Pozorne si ich prečítajte, niektoré 
informácie v tomto dokumente môžu byť nevyhnutné pre úspešnú účasť v hre. 
 

Štart: 
Hra začne v sobotu 1.6.2013 o 9:00 v Parku SNP v Líščom údolí (GPS súradnice štartu: N 48.163552, 
E 17.052786). Registrácia tímov prebehne od 8:15 na tom istom mieste. Najlepší prístup je od zastávky 
električky Dolné Krčace. Účastníkom, ktorí prídu autom, odporúčame zaparkovať na parkovisku pred 
Iuventou. 
 

 
 
 
 
 



Koniec hry a cieľ: 
Hra skončí o 21:00. V prípade, že do tohto času cieľ nedosiahnete, dostanete na váš kontaktný telefón SMS 
správu s polohou cieľa. Na kontaktný telefón dostanete SMS aj v prípade nepredvídateľných udalostí.  

Do úplného cieľa Brieždenia sa dostane ten tím, ktorý do 21:00 podľa pravidiel dorazí na cieľové stanovište 
a odovzdá správne cieľové heslo.  

V prípade, že by ste sa hru rozhodli ukončiť skôr ako o 21:00, zavolajte na číslo +421 908 112 794 a dozviete 
sa polohu cieľa. Cieľ bude otvorený približne od 15-tej hodiny a bude v dobrej dostupnosti MHD.  

Poradie: 
Poradie na stanovištiach sa sleduje pomocou online rozhrania. Na zadaní každej šifry bude umiestnený QR 
kód, ktorý vás nasmeruje na webstránku pre zaregistrovanie sa na tomto stanovišti. Na webstránke potom 
jednoducho vyplníte vaše číslo tímu a tajné tímové slovo. Následne uvidíte vaše aktuálne poradie na danom 
stanovišti, ako aj priebežné poradie hry. Priebežné poriadie bude takisto online zverejňované aj na 
webstránke hry.  

Do oficiálnych výsledkov Brieždenia budú zaradené všetky tímy, ktoré prejdú cez špeciálne stanovište, tzv. 
checkpoint, ktoré bude umiestnené niekde v priebehu hry. O poradí rozhoduje primárne najvyššie 
dosiahnuté stanovište a sekundárne čas jeho dosiahnutia.  

Povinné vybavenie: 
 mapa Bratislavy (a jej okrajových častí) s registrom ulíc, môže byť aj v elektronickej forme  
 nabitý smartfón s čítačkou QR kódov a prístupom na internet  
 nabitý telefón uvedený pri registrácii  
 čierna centrofixka  
 farbičky alebo fixky  

V prípade, že je pre vás prístup na internet nereálny (napríklad máte čisto český tím), napíšte nám 
na briezdenie.sifrovacka@gmail.com a dohodneme sa na zabezpečení slovenskej SIM karty pre váš tím.  

Nápovedy: 
Na štarte dostanete niekoľko nápovedných šifier. Riešením každej z týchto šifier je heslo. Tieto heslá môžete 
premieňať na nápovedy a riešenia terénnych šifier.  

Za jedno správne heslo dostanete nápovedu na aktuálnu šifru, za tri správne heslá dostanete riešenie šifry, 
a teda aj polohu ďalšieho stanovisťa. Ak ste si zobrali na šifru nápovedu a budete časom chcieť aj riešenie, 
budú vám stačiť dve ďalšie heslá.  

Na šifry pred checkpointom môžete dostať nápovedu aj riešenie, na šifry po checkpointe môžete dostať iba 
nápovedu.  

Pre nápovedy a riešenia volajte na telefónne číslo +421 908 112 794 a pripravte si tajné tímové slovo (kvôli 
identifikácii vášho tímu), kód stanovišťa (kvôli overeniu, že na danom stanovišti naozaj ste) a príslušný počet 
hesiel - riešení nápovedných šifier.  

Hromadná doprava: 
Počas hry absolvujete aspoň jeden dlhší presun. Ďalšie presuny môže MHD urýchliť. Ak plánujete prísť 
na štart a odísť z cieľa MHD, oplatí sa kúpiť si celodenný lístok alebo lístok na viac jázd. 15-minútový 
neprestupný lístok stojí 70 centov, 60-minútový prestupný 90 centov, lístok na 4 prestupné 60-minútové 
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cesty stojí 3,30 eura a 24-hodinový lístok stojí 4,50 eura. Taktiež si môžete kúpiť 70-minútový prestupný SMS 
lístok (prázdna SMS na číslo 1100) za 1 euro alebo 24-hodinový SMS lístok (prázdna SMS na 1124) za 4,50 
eura (SMS lístky je možné kupovať len zo slovenských telefónnych čísel).  

Ak nemáte aktivovaný ISIC bratislavskej vysokej školy alebo preukážku DPB, na zľavnené cestovné nemáte 
nárok a určite si kúpte celé lístky.  

Upresnenie pravidiel: Počas hry môžete používať spoje plánovaného integrovaného dopravného systému 
v zónach 100 a 101 (MHD, autobusy Slovak Lines a vlaky na území Bratislavy). 

Iné dôležité upresnenia: 
Z každej šifry si môžete vziať dva exempláre, pokiaľ nie je povedané inak alebo pokiaľ vám organizátor 
na stanovišti nedá iný počet zadaní. Ak je na jednom nenarezanom papieri viac zadaní tej istej šifry, tak 
každé začína hlavičkou s logom Brieždenia a názvom stanovišťa. Ak je zadanie jednej šifry na viacerých 
papieroch, tieto sú označené číslom stanovišťa a doplnkovým písmenom (5a, 5b, 5c, atď.).  

Vždy musíte nechať na stanovišti aspoň jeden exemplár šifry. Ak je na stanovišti posledný exemplár zadania, 
musíte si zadanie opísať/odkresliť/odfotiť a originál nechať na mieste aj pre ďalšie tímy. Ak vidíte, že zadania 
šifry na stanovišti dochádzajú, zavolajte nám na +421 904 306 185.  

Ak ste si stopercentne istí, že ste na dobrom mieste, ale šifru neviete dlhšie nájsť, môžete nám zavolať 
na +421 904 306 185 kvôli podozreniu na ukradnuté šifry.  

Na niektorých stanovištiach nájdete organizátora. Toho rozpoznáte podľa trička s logom hry alebo podľa 
reflexnej vesty.  

Pokiaľ je nejaký text napísaný kurzívou, nie je súčasťou šifry. Takýto text vám má len podať informácie 
nezašifrovaným spôsobom. Na druhej strane, ak text kurzívou napísaný nie je, ešte to neznamená, že sa 
v ňom šifra nachádza. Napríklad tento text.  

Na šifrách nájdete aj informácie o mieste, na ktorom sa nachádzate. Tieto informácie sú vždy napísané 
kurzívou a nesúvisia so šifrou samotnou. Majú vám len podať zaujímavé informácie o danom mieste.  

Ak sa na niečom objaví logo hry bez čísla šifry, môže sa to využiť kdekoľvek ďalej v hre.  

Ak na niečom nie je logo hry, nie je to šifra.  

Prosíme, správajte sa príslušne miestu na ktorom sa nachádzate (v kostole sa nekričí, v CHKO sa nezakladajú 
ohne, cez cestu sa prechádza prechodom pre chodcov a podobne). Dúfame v peknú a fér hru. My sa na ňu 
tešíme, tak dúfame, že aj vy .  

Kontakty: 

 +421 908 112 794 (Ika) - nápovedy k šifrám, vzdanie hry pred limitom  
 +421 904 306 185 (Danka) - na stanovišti dochádzajú alebo došli šifry  
 +421 949 605 802 (Kesy) - vážne problémy počas hry  

Tréner: 
Ak sa chcete dostať do formy a naučiť sa najbežnejšie systémy používané na šifrovačkách, môžete využiť 
nášho šifrovacieho trénera. Nájdete ho na stránkach http://www.sifrovacka.sk/trener/ 
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