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Tyršův sad (vchod z ulic Kounicova a Botanická)

Zvuky ptáků (komunikace, 1 tým)

Tyršův sad, jižní cíp (lavičky pod hřištěm)

Pip pip pííííp.

Řecké písmo (komunikace, 1 tým)

Tyršův sad, severní cíp (tunel ze zahradních oblouků)

Dva klobouky zavěšené proti sobě?
Co to může být?

Park Lužánky (vchody ze všech okolních ulic)

Zrození InterSoBa (kreativita, 2 týmy)

Lužánky, lavičky jižně od Centra volného času

Co dokážeš vytvořit?

Galaxit (kooperace, 1 tým)

Lužánky, venkovní posilovna (jiho-západ)

Vesmírné poruchy.

Fakulta informatiky MU (vchod z ulice Botanická)

Ovládání vesmírné lodi (programování, 1 tým)

A215 (druhé podlaží, budova A)

Zvládnete proletět vesmírem plným
asteroidů?

Co to je? (kreativita, 2 týmy)

A417, A420 (čtvrté podlaží, budova A)

Zjisti, co všechno se nachází v prázdné
místnosti.

Balanční cvičení (obratnost, 1 tým)

před FI

Máš obě ruce levé? Tak jsi na správném místě.

Přírodovědecká fakulta MU (vchod z rohu ulic Kotlářská/Kounicova)

Věž pana Špagetky (zručnost, 3 týmy)

posluchárna M1, pavilon 8 (přízemí)

Výš, jen výš, tam já mířím!

Světelné signály (logika, 1 tým)

posluchárna M5, pavilon 8 (přízemí)

Záchranné heslo zní… GOLEM!

Vírová palba (šikovnost, 2 týmy)

posluchárna F1, pavilon 6 (přízemí)

Střílení mlhy proti mimozemšťanům.

Hamingway 1 (kreativita, 1 tým)

náměstíčko se sochou

Slovem obratným kdo vládne, u mne
bude to mít snadné.

Björnsenův sad
m

ezihra (od 16:00) Dvě místnosti (všímavost, 1 tým)

A319, A320 (třetí podlaží, budova A)

Hledej, hádej, pozoruj…

Hudba k poslechu a tanci (vnímavost, 2 týmy)

Lužánky, severní cíp, za dopravním hřištěm

Kolik jich znáš, tolikrát jsi člověkem.



Kdybyste se ocitli v potížích, neváhejte oslovit 
organizátory na nejbližším stanovišti. 

V krizové situaci můžete volatpřímo 
Dominiku Krejčína čísle +420 603 707 655.

Harmonogram dne Pravidla a bodování
Důležitá upozornění

V případě potíží...

zahájení InterSoBa na Fakultě informatiky MU, 
objasnění pravidel soutěže

10:00–10:30

hlavní část – úkoly na různých stanovištích
10:30–15:45

registrace týmů
09:30–10:00

setkání všech týmů v Björnsenově sadu, 
odevzdání řešení ukolů na cestu a karty týmu

15:45–16:00

společná mezihra
16:00–17:00

vyhodnocení soutěže a vyhlášení vítězů
17:30–18:00

Cílem je získat co nejvíce bodů. Body se dají
získat těmito způsoby: na stanovištích, za 
vyřešené úkoly na cestu a v metahře.

Na každém z 13 stanovišť je možno získat 1 až 10 bodů. Přes-
nou polohu stanoviště naleznete u popisku. Časová náročnost 
každého stanoviště je přibližně 15 minut.

Závěrečná společná hra se odehraje až po 
uzavření stanovišť – všechny týmy se na ni 
sejdou v 16:00 v Björnsenově sadu. Bude to 
dynamická, strategická a kooperativní hra.

Karta týmu a vyřešené úkoly na cestu se 
odevzdávají do 16:00 před začátkem mezi-
hry organizátorům v Björnsenově sadu.

Aby byl váš zážitek z InterSoBa co nejlepší a nejpříjemnější, 
prosím dodržujte následující:

hrajte fair –podváděním kazíte hru nejen 
sobě, ale i ostatním zúčastněným;

používání externích informačních zdrojů je zakázáno;

mezitýmová spolupráce je povolena pouzepři mezihře
a metahře;

v rámci týmu se nikdy nerozdělujte, na 
stanoviště musíte dorazit společně;

šiřte dobrou náladu a hru si užívejte :-}.

InterSoB 2017
mapa stanovišť

KSI
ksi.fi.muni.cz

KSI je korespondenční seminář z informatiky pro 
středoškoláky. Baví tě informatika? Zapoj se! Projdi naším 

spletitým grafem úloh a získej co nejvíce bodů.

IBIS
ibis.sci.muni.cz

IBIS, interaktivní biologický seminář, je korespondenční kurz 
pro nadšené středoškoláky, které baví biologie a přírodní 

vědy obecně.

BRKOS
brkos.math.muni.cz

BRKOS je matematický korespondenční seminář určený pro 
všechny středoškolačky a středoškoláky, kteří mají rádi 

matematiku a řešení netradičních problémů.


