
Police plná strašidel 

 

Police plná strašidel je šifrovací závod pořádaný skautským střediskem 

Skaláci Police nad Metují 23. února 2018 v Polici nad Metují.  

Začátek 

- registrace začíná od 15:00 v Kolárově divadle v Polici nad Metují 

- předpokládaný start první hlídky v 16:15  

- při registraci je nutné zaplatit poplatek za hlídku (ti, co se 

registrovali na email do 10.2. 50 Kč/hlídka, na místě 150 Kč/ 

hlídka)  

- hlídka může být maximálně tříčlenná  

 

Registrace a poplatek  

- registrace předem na email policeplnastrasidel@seznam.cz  

- do emailu stačí připsat jména tříčlenné hlídky 

- závod je rozdělen na čtyřčlenné kategorie, A, B a C jsou kategorie 

pro skauty, které se dále dělí na věkové kategorie, kategorie D je 

pro veřejnost bez věkového omezení  

- kategorie A (r. 2008 – 2013)  

- kategorie B (r. 2007 – 2003) 

- kategorie C (r. 2002 a níž)  

- kategorie D – veřejnost  

Princip závodu 

- Principem hlídky je vyluštit co nejvíce šifer a najít co nejvíce 

strašidel do 1 hodiny.  

Průběh závodu 

- při registraci hlídka obdrží čas startu, mapu Police nad Metují a 

balíček šifer 

- mapu může hlídka použít i vlastní (pouze papírovou) 

- během celého závodu je zakázané používat mobilní zařízení nebo 

internetové připojení 

- doba závodu je 1 hodina 

- pokud hlídka nestihne dorazit do cíle do 1 hodiny, přičítají se 

trestné body za minuty (1 minuta = 1 trestný bod)  
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- hlídka se po celou dobu závodu nesmí rozdělit 

Šifry a strašidla  

- balíček šifer hlídka obdrží při registraci 

- v šifře se ukrývá název ulice nebo místa, ve kterém se dané 

strašidlo nachází  

- šifry si hlídka může předem nastudovat na stránkách 

http://strasidla.net/dokumenty/Vzory_sifer.pdf  

- je možné mít ukázkové šifry vytištěné (přepsané) s sebou a během 

závodu je používat 

- zároveň budou šifry k zhlédnutí u registrace  

- šifry může hlídka plnit v libovolném pořadí  

- každá šifra má jiný váhový stupeň podle obtížnosti (stupeň je 

uvedený u šifry v balíčku) 

- strašidel je stejný počet jako šifer v balíčku 

- když hlídka dorazí ke strašidlu, předá mu jeho odpovídající šifru (šifru, 

ve které hlídka vyluštila daný název ulice nebo místa)  

- za správnou ukázku šifry hlídka obdrží bodový list, který potom předá 

v cíli jako potvrzení, že strašidlo našla 

Typy a rady na závěr  

- doporučujeme čelovku a náhradní psací potřeby 

- nezdržovat se u luštění jedné šifry více jak 5 min.  

- nezoufat v případě, že nemáte všechno vyluštěné 

- radši doběhnout do cíle včas než získat trestné minuty  

 

 

 

 

V případě dotazů se můžete obrátit na registrační email 

policeplnastrasidel@seznam. cz nebo na email 

analukesova@seznam.cz  

 

 

  

 

 

 

Šifry jsou použity se souhlasem organizátorů Prahy plné strašidel.  
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