Si rýchlejší ako Rýchlik Lodno?
Príď to dokázať na tradičný fakultný

Beh Jeana
de Mijona

FRI

cestovateľa, zakladateľa kybernetiky,
teórie salašníctva a riadenia stáda
1. ročník obnoveného
tradičného behu
štartujeme na FRIčkovici

24.9.2015
o 13:00
Vytvor 3-členný súťažný FRI tím
a zaregistruj sa na:

Štart

Nájdi tajné miesto

Posilni sa

Jean.deMijon@fri.uniza.sk

? !
Vyrieš úlohu
Fotky z 0. ročníka Behu
Nájdené
všetky
miesta?

Viac o živote a diele Jeana de Mijona

Áno

Dokázal si to!

Nie

Pravidlá behu
Jeana de Mijona
1.

Beh Jeana de Mijona je orientačno-vytrvalostným behom.

2.

Behu sa zúčastňujú trojčlenné družstvá zložené zo súčasných i bývalých
členov akademickej obce FRI.

3.

Víťazom behu sa stáva družstvo, ktoré dosiahne najlepší čas.

4.

Súťažný tím sa musí zaregistrovať e-mailom na adrese
Jean.deMijon@fri.uniza.sk. Pre registráciu je potrebné uviesť meno družstva,
mená členov a kapitána. Počet štartujúcich tímov je obmedzený!

5.

Každý tím dostane číslo a súťažnú kartu, ktoré musí odovzdať v cieli behu.

6.

Prvé tri družstvá budú ocenené večnou slávou a drobnými cenami.

7.

Beh pozostáva z niekoľkých stanovísk. Umiestnenie jednotlivých stanovísk nie
je vopred známe a súťažiaci ho musia zistiť na základe indícií. Trasu si volí
každý tím samostatne na základe algoritmov, s ktorými boli súťažiaci
oboznámení počas štúdia.

8.

Na každom stanovisku:
musí súťažný tím vypiť 0,5l piva za každého člena tímu (rozloženie
záťaže medzi členov je vecou stratégie družstva),
musí súťažný tím splniť/vyriešiť zadanú úlohu.
Splnenie úloh bude zaznačené do súťažnej karty, ktorú musí tím pri príchode
na stanovisko predložiť organizátorom. Opustiť stanovisko je možné až po
vypití piva a splnení úloh.

9.

Počas behu nie je dovolené sa stratiť, prípadne stratiť niektorého z členov
tímu.

10.

Použitie dopravných prostriedkov akéhokoľvek druhu je pod úroveň
súťažiacich, no pre istotu je prísne zakázané.

11.

Nesplnenie niektorej z úloh, porušenie pravidiel, prípadne nedokončenie behu
znamená diskvaliﬁkáciu a verejnú hanbu pre celý tím.

