
Víkend herních legend 2021 

Informace, podmínky, pravidla 

Chceš se stát přeborníkem v nejznámějších počítačových hrách minulého století? Máš 

k tomu ideální příležitost v turnaji o hodnotné ceny, který pořádáme jako ohlédnutí za 

úspěšnou výstavou Retrogaming No. 2. 

Datum: 16. 10. 2021 

Časové rozmezí: 10.00–17.00  

Místo konání: suterén muzea, expozice optiky a výpočetní techniky 

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

Věkové omezení: od 10 do 99 let 

Účastnická kapacita: 120 /den (4 soutěžní kola s kapacitou max. 30 osob) 

 

 

1. Úvod  

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 

Registrace do soutěže bude spuštěna 24. září 2021. 

Přihlášky do soutěže posílejte nejpozději do 15. 10. 2021 na email: dobias@tmbrno.cz 

případně můžete volat na číslo 724 334 952 (Martin Dobiáš).  

Do předmětu zprávy uveďte prosím: Přihláška na Víkend herních legend 2021. 

Do přihlašovacích údajů prosím uveďte: jméno, věk, telefonní kontakt a kterého herního 

kola se chcete zúčastnit! 

Každý účastník se může zúčastnit i více kol, vždy ale po předchozí registraci. 

Přihlášení do turnaje Vám bude potvrzeno obratem zpět. V případě naplnění kapacity 

některého kola Vám bude nabídnuta automaticky jiná možnost. 

3. Průběh akce 

Událost bude probíhat v sobotu 16. 10. 2021 ve standardní otevírací době 10.00–18.00. 

Účastníci se dostaví vždy na recepci, kde bude připraven Info-gaming stánek. Zde obdržíte 

herní buton – placku s logem turnaje, pásku na ruku a zaplatíte poplatek. Předpokládá se, že 

některý z účastníků se bude chtít zúčastnit i odpoledních kol. Díky placce můžete muzeum 

opustit a následně se jí opět prokázat a vstupné dvakrát neplatíte. 
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Samotná událost začíná v 10.30 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: 

 

10.45–11.45 Super Mario Bros  (Nintendo NES) 

12.00–13.00 Tetris (Nintendo NES) 

pauza 

14.00–15.00 F 1 Race (Nintendo NES) 

15.15–15.45 Tekken 3 – 1. kolo (PS1) 

15.45–16.15 Tekken 3 – 2. kolo (PS1) 

 

Vyhlášení vítězů ihned po skončení každého kola. 

Slavnostní losování hlavní ceny dne v cca 16.30.  

Hlavní cena se losuje z vítězů jednotlivých kategorií. 

 

Pravidla pro hry Super Mario Bros, Tetris a F 1 Race. 

V každém kole soutěží až 30 hráčů, kteří jsou rozděleni k 6 herním stolům. U každého stolu 

je tedy max. 5 účastníků, kteří soutěží pod dohledem 1 porotce z TMB, který zároveň 

zapisuje výsledky. 

Každý hráč má vždy 3 minuty zkušební a následuje 5 soutěžních minut, kdy se snaží získat co 

nejvyšší skóre. Následná nejvyšší dosažená skóre všech účastníků budou vložena do tabulky a 

šest nejlepších postupuje do finálového kola, ze kterého vzejdou 3 vítězové.  

Pravidla pro hru Tekken 3 

Hra se bude hrát klasickým vyřazovacím stylem typu šampionát. 

4 skupiny po 4 hráčích. Za každé vítězství ve dvou kolech jsou 3 body. Za každé vítězství ve 

třech kolech jsou 2 body. Za prohru nula. Nejlepší dva hráči z každé skupiny postupují do 

vyřazovacích kol. Čtvrtfinále, semifinále, boj o 3. místo a závěrečné finále.  

Tekken 3 má dvě soutěžní kola, každé pro 16 účastníků. Celkem tedy kapacita 32 účastníků.  

  



4. Ceny 

Hodnotnými cenami odměníme vždy první tři místa z každého kola. Vyhlášení následuje 

ihned po skončení každého kola.  

Na závěr dne potom vylosujeme ze všech vítězů kol ještě vítěze hlavní ceny celého turnaje. 

Podmínkou pro získání některé z hlavních cen je přítomnost hráče při losování. V případě 

nepřítomnosti vylosovaného hráče losujeme dalšího vítěze. 

5. Fair play 

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

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

Dobiáš (TMB).  

Jsou zakázány cheaty, kody, emulátory, které by jakýmkoliv způsobem zvýhodnily hráče před 

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

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

s herním prostředím, jsou samozřejmě povoleny.  

 

V případě dotazů či nejasností, pište či volejte: 

Martin Dobiáš: dobias@tmbrno.cz, 724 334 952 

Zbyněk Rederer: rederer@tmbrno.cz, 775 908 565 
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