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CHECKLIST A PRVOTNÍ INSTRUKCE

Vážení soutěžící, nejprve si zkontrolujte, že Váš startovní balíček obsahuje všechny 
náležitosti. Pokud zjistíte jakkoli nesrovnalost, ihned se obraťte na organizátory 
soutěže.

SLOŽENÍ STARTOVNÍHO BALÍČKU

 Checklist (1 stránka)
 Přihlašovací údaje do webového rozhraní soutěže (1 stránka)
 Kupón na věcnou indicii
 Zadání soutěže I.Quest 2014 (3 stránky)

PRVOTNÍ INSTRUKCE

Použijte přihlašovací údaje a zkuste se přihlásit na webové rozhraní soutěže I.Quest. 
V případě jakýchkoli problémů se ještě před startem obraťte na organizátory soutěže.

Pročtěte si důkladně Zadání soutěže I.Quest 2014.

Věříme, že se Vám I.Quest bude líbit a přejeme hodně štěstí v letošním druhém 
ročníku.

Příjemný den přeje

realizační tým I.Questu
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PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE
do webového rozhraní I.Questu

 Tým: 
 Webová adresa: http://www.kufr.cz/i.quest/wr
 Uživatelské jméno: 
 Heslo: 
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ZADÁNÍ SOUTĚŽE I.QUEST 2014

Každý tým obdržel přihlašovací údaje do webového rozhraní soutěže I.Quest (Dále 
jen WR). WR Vás provází celou soutěží od začátku do konce. Přesně v 6:00 hodin 
soutěž startuje a ve WR se (po obnovení stránky) objeví první úkol.
 
WR Vám zobrazuje úkoly, ve kterých jsou obsaženy jednotlivé indicie. Tyto jsou letos 
dvojího typu: 

1. Indicie k tzv. Powerwaypointům, tedy k waypointům směřujícím k pokračování 
v soutěži. Tyto jsou ve WR označeny zaměřovačem:

 

2. Indicie směřující k tzv. Mincovním waypointům, tyto jsou označeny mincí:

Na obou typech waipontů hledáte soutěžní kód, nicméně po zadání soutěžního kódu 
na mincovním waypointu neobdržíte žádný další úkol, nýbrž minci, kterou jsme 
nazvali Iqcoin (iqc). Získané mince můžete kdykoli v průběhu soutěže vyměnit za 
nápovědu k právě řešenému úkolu v kurzu 1 mince = 1 nápověda. Počet již 
získaných mincí se zobrazuje ve WR.

Co se týče indicií vedoucích k dalšímu Powerwaypointu, nezobrazuje se pro ně již 
žádná automatická nápověda, naopak jediná nápověda, kterou můžete získat je 
výměnou za minci, viz výše.  Ke každému Powerwaypointu jsou definovány vždy 3 
nápovědy. 

Každý úkol má, stejně jako loni, určen časový limit (dále jen deadline), který začne 
ubíhat od dosažení indicie každým jednotlivým týmem. Deadline je letos pevně 
stanoven u všech úkolů a jeho hodnota je π hodin. Pokud pro daný úkol deadline 
vyprší, ve WR se objeví Řešení, resp. informace, kam se máte dostavit k dalšímu 
Powerwaypointu. Toto se ovšem netýká Mincovních waypointů – Mincovní 
waypointy nemají žádnou nápovědu ani žádný deadline. 

Z výše uvedného vyplývá, že pro dokončení soutěže nemusíte navštívit žádný 
Mincovní waypoint, získávání mincí a jejich využití je výhradně součástí strategie 
týmu. Pokud nápovědu získáte, neexistuje samozřejmě záruka toho, že právě tato 
nápověda Vám pomůže. Tři nápovědy ke každému úkolu jsou obvykle odstupňovány 
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v závislosti na daném úkolu tak, aby první nápověda trochu pomohla a třetí už téměř 
umožnila úkol vyřešit.

Vyřešení indicií a případně získaná nápověda Vám pomohou jednoznačně 
identifikovat, kde je konkrétní následující Powerwaypoint. Na tento musíte fyzicky 
dorazit a zjistit soutěžní kód, který se zde, nebo v nejbližším okolí nalézá, a to v 
různých podobách. Může se jednat o štítek s kódem, BT maják, různé typy 
zavedených kódů - např. QR, apod., Wifi síť, ale může mít i další podoby. Aby 
nedocházelo ke zbytečným snahám o zadávání všemožných čísel a nápisů, které v 
terénu objevíte, jsou všechny kódy vzhledem ke svému tvaru a provedení jednoznačně 
identikovatelné se soutěží. V některých případech může být na konkrétní netypickou 
věc odkázáno přímo v indiciích, a proto by nemělo být pochyb o tom, zda jste nalezli 
správný soutěžní kód. Žádný waypoint ani indicie se nenachází v prostoru, kde je 
třeba platit vstupné nebo nějaký poplatek.

Poté co zadáte platný soutěžní kód do WR, obdržíte další úkol, tedy další sadu 
indicií. Na některých Powerwaypointech se můžete po zadání správného soutěžního 
kódu setkat ve WR s instrukcemi k plnění dalších úkolů na stejném místě, nebo 
poblíž.

V průběhu soutěže budete muset na jednom z Powerwaypointů uplatnit kupón na 
věcnou indicii, proto se jej snažte neztratit. Při použití kupónu na správném místě 
obdržíte věcnou indicii, pomocí níž budete moci v soutěži dále postoupit.

Soutěž může a nemusí být lineární.

Vítězem I.Questu 2014 se stává tým, který správně zadá do WR všechny soutěžní 
kódy a jako první splní poslední úkol, a to v časovém limitu soutěže, tedy do 21:00. 
V cíli se v každém případě uskuteční vyhlášení vítěze a vyhlášení pořadí jednotlivých 
týmů.

Se svým časem rozhodně neplýtvejte, čeká Vás hodně úkolů, některé jednodušší, jiné 
složitější. Napovíme pouze tolik, že při optimální trase a minimální možné době pro 
řešení jednotlivých úkolů, by se první tým v cíli mohl teoreticky ocitnout kolem 
15:00. 

Před cestou ke každému dalšímu waypointu doporučujeme týmům zkontrolovat si na 
dané trase případné uzavírky, např. na http://www.dopravniinfo.cz.

K některým waypointům nebude možné dojet až na místo automobilem, a budete 
tedy muset některá místa navštívit pěšky. Délka pěší chůze k waypointu 
nepřekračuje 1500 m. Vyzýváme soutěžící, aby se nepouštěli vozem do míst, kde je 
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zakázána jízda motorových vozidel, aby dodržovali dopravní předpisy a obecně se na 
silnicích nechovali nebezpečně, I.Quest rozhodně není automobilový závod na 
veřejných komunikacích.

Každý soutěžící je taktéž zodpovědný za to, že po odchodu z místa jsou štítky se 
soutěžními kódy a veškeré vybavení soutěže v původním stavu. Proto prosíme 
nepoškozujte soutěžní štítky, neschovávejte vybavení a pokud se jedná o věc, se 
kterou se manipuluje, vracejte ji vždy do původního stavu. Pokud v průběhu 
soutěže narazíte na technický problém s WR, ihned chybu nahlaste organizátorům. 
Pokud v místě waypointu naleznete poškozený soutěžní kód,  poškozenou nebo 
nefunkční indicii, případně pokud si budete jisti, že jste na správném místě a indicie 
či soutěžní kód budou chybět, také se prosím ozvěte organizátorovi, který bude 
situaci řešit. Organizátor však není oprávněn a nebude žádnému týmu radit s 
řešením úkolů, na správné řešení musíte přijít výhradně s využitím indicií, případně 
nápovědy.

Po skončení soutěže doufáme, že soutěžící po náročném dni zůstanou v místě 
vyhlášení výsledků a afterparty.

Hodně štěstí.

Realizační tým I.Questu

 


