
Retrogaming  – Víkend herních legend! 

Informace, podmínky, pravidla 

Chceš se stát přeborníkem v nejznámějších počítačových hrách minulého století 

jako třeba Super Mario Bros, Pac-Man, Tetris a mnohé další? Máš k tomu 

ideální příležitost v turnaji o hodnotné ceny, který pořádá v rámci 

doprovodného programu k výstavě Retrogaming Technické muzeum v Brně! 

Datum akce:  23 - 24.11.2019 . Hlavní cena bude předána v sobotu 23.11. 

Časové rozmezí : 10 - 17:00  

Místo konání: Technická herna,  3.patro TMB. Sraz na recepci muzea! 

Účastnický poplatek :  50Kč  (v ceně i vstup do expozic) 

Věkové omezení:  Od 11 do 99 let 

Účastnická kapacita akce:  80 /den (4 soutěžní kola za den s kapacitou max. 

20 osob)   

 

1. Úvod  

Akce s názvem Víkend herních legend, bude hlavním doplňujícím eventem k připravované 

výstavě Retrogaming , která bude oficiálně zahájena 28.10.2019.  

Jedná se o turnaj široké veřejnosti v „retro“ počítačových hrách. Primárně v titulech, jež 

psaly historii herního průmyslu a byly nějakým způsobem průlomové.  

 

2. Přihlašování 

Přihlášky do soutěže posílejte nejpozději do 22.11.2019 na email: 

dobias@tmbrno.cz případně můžete volat na číslo 541 421 155. 

Do předmětu zprávy uveďte prosím : Přihláška na Víkend legend. 
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Do přihlašovacích údajů stačí pouze : Celé jméno, věk, telefonní kontakt a kterého dne a 

kterého herního kola se chcete zúčastnit! Viz.níže! 

Jeden člověk může soutěžit i v jiných herních kolech, případně i druhý den. Maximálně 

však 4 účastnická kola na osobu.  

Přihlášení do turnaje Vám potvrzeno obratem zpět, v případě již naplnění některého 

termínu/kola Vám bude nabídnuta automaticky jiná možnost. 

 

3. Průběh akce 

Událost bude probíhat v sobotu 23.11 a neděli 24.11 ve standartní otevírací době. Sraz po 

10 hodině na recepci. Zahájení proběhne přibližně v 10:30 a ukončení bude kolem 17 

hodiny, kdy budou vyhlášeni poslední vítězové. 

Vstup do muzea bude řešen formou pásků na ruku. Předpokládá se, že některý z účastníků 

se bude chtíti zúčastnit i odpoledních kol. Budou tedy moci odejít z muzea a následně se zase 

vrátit. Budou dva druhy pásků, jeden na sobotu a druhý na neděli. Každý platí je na konkrétní 

den.  

Samotná událost začíná v sobotu i neděli od 10 hodin úvodním přivítáním, představením 

pravidel a následují 4 soutěžní kola. Každé trvá cca 60 minut. V každém kole se soutěží v jiné 

hře. Zde rozpis kol:  

 

Sobota 23.11           

                         10:45 - 11:45 Pac-man 

                         12:00 - 13:00 Tetris 

                         Pauza 

                         14:00 - 15:00 Space Invaders 

                         15:00 – 16:00 Super Mario Bros 

Neděle 24.11            

                       10:45 – 11:45 Super Mario Bros 

                       12:00 – 13:00 Dyna Blaster  



                       Pauza 

                       14:00 – 15:00 Tetris 

                       15:00 – 16:00 River raid  

 

V každém kole soutěží 20 hráčů, kteří jsou rozděleni ke 4 stolům. U každého stolu je tedy 5 

účastníků, kteří soutěží pod dohledem 1 porotce z TMB, který zároveň zapisuje výsledky.  

Každý hráč má vždy 3 minuty na vyzkoušení/rozehrání a následuje 5 soutěžních minut, kdy 

se snaží získat co nejvyšší score. 

Výsledky ze všech stolů se na konci každého hodinového kola zapíší na herní tabuli a 3 hráči 

s nejvyšším score, jsou oceněni při slavnostním ceremoniálu hodnotnými cenami ze světa 

her. 

 

4. Ceny 

Cen bude dohromady 12 pro každý soutěžní den, tedy 24. Hodnotíme v každém ze 4 kol vždy 

1. Místo, 2.místo a 3.místo.  

 

5. Fair play 

 

Na férovost hry a dodržování pravidel dohlíží u každého stolu porotce muzea. Na celkový 

průběh dohlíží potom moderátor soutěže Zbyněk Rederer(TMB) a odborný technik soutěže 

Martin Dobiáš(TMB).  

Jsou zakázány cheaty, kody, emulátory, které by jakkýmkoliv způsobem zvýhodnili hráče 

před ostatními. Při porušení tohoto pravidla bude účastník vypovězen z turnaje.  

Herní triky, zkratky či přirozené navýšení score v rámci znalosti hry, které jsou v souladu 

s herním prostředím, jsou povoleny.  

 

V případě dotazů či nejasností, pište či volejte na: 

Martin Dobiáš : dobias@tmbrno.cz, 541 421 155 

Případně Zbyněk Rederer : rederer@tmbrno.cz , 541 421 444 
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