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ZADÁNÍ SOUTĚŽE I.QUEST 2015 

 

Každý tým obdrží ve startovní balíčku přihlašovací údaje do webového rozhraní soutěže I.Quest (Dále jen 

WR). WR Vás bude provázet celou soutěží od začátku do konce. Přesně v 6:00 hodin soutěž startuje a ve 

WR se (po obnovení stránky) objeví první úkol. 

  

Cílem soutěže je na základě získaných indicií navštívit postupně waypointy, které stanovil oraganizátor. Ve 

WR  získáváte tzv. úkoly. Každý úkol obsahuje jednu nebo více indicií, některé z nich navádí na indicie 

věcné. 

 

Každá indicie je označená jedním ze tří následujících symbolů: 

 

1. Indicie k tzv. powerwaypointům, tedy k waypointům směřujícím k pokračování v soutěži. I.Quest 2015 

obsahuje postupně 10 powerwaypointů, soutěž je tedy z tohoto pohledu lineární. Všechny powerwaypointy 

musíte navštívit postupně ve správném pořadí. Indicie k powerwaypointům obsahují informaci o tom, jak 

dlouhý je deadline pro tento úkol a zda je k této indicii připravena nějaká nápověda. Indicie 

k powerwaypointům jsou označeny zaměřovačem.  

 

  
 

2. Indicie směřující k tzv. mincovním waypointům. I.Quest 2015 obsahuje 4 mincovní waypointy. Na 

každém z nich můžete získat minci a dle vlastní potřeby vyměnit v průběhu závodu za nápovědu ke 

konkrétnímu úkolu. Tyto waypointy jsou nepovinné, nemají deadline a neexistuje k nim nápověda. 

Mincovní waypointy jsou označené mincí: 
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3. Indicie směřující k tzv. pomocným waypointům. Na pomocném waypointu získáte informace, které 

vám pomohou později v soutěži, typicky je využijete pro vyřešení posledního úkolu a k dokončení soutěže. 

Pomocné waypointy jsou také nepovinné, nemají deadline a neexistuje k nim nápověda. Organizátor 

doporučuje tyto waypointy navštívit. Pomocné waypointy jsou označené otazníkem: 

 

 
 

Tyto tři typy se mohou prolínat, takže není vyloučeno, že některý waypoint bude označen více symboly. 

  

Na každém waypointu musíte najít soutěžní kód. Formát soutěžního kódu je I.Q:xxxxxxxx, kde x může být 

číslo nebo písmeno. Kromě prefixu I.Q: je tedy soutěžní kód osmimístný. Soutěžní kód může být různý, 

např: klasický štítek, BT, Wifi síť, různý typ zavedého kódu (QR, Aztech, čárkový kód apod.), nápis na 

vybavení, kód zapsaný UV fixem, případně jiný. Společný je formát, kde prefix I.Q: je vždy použit a 

soutěžní kód je tak vždy identifikovatelný se soutěží. 

 

Získaný soutěžní kód zadáte do WR. Pokud je kód správný, podle typu waypointu se pak stane toto: 

 

1. V případě mincovního 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.  

 

2. V případě powerwaypointu získáte další úkol a v tento okamžik k němu začíná běžet deadline. 

 

3. V případě pomocného waypointu získáte informaci, kterou tento waypoint skrýval. 

 

Kromě závěrečného mají všechny předešlé úkoly určen časový limit (dále jen deadline), který začne ubíhat 

od dosažení indicie každým jednotlivým týmem. Deadline je stanoven podle předpokládané náročnosti pro 

každý úkol zvlášť a pohybuje se v rozmezí 60 – 150 minut. Deadline je zveřejněn v indicii k aktuálnímu 

powerwaypointu a ve WR vidíte stále jeho odpočet. Pokud deadline vyprší, získáte k aktuálnímu úkolu 

řešení. 

 

Vítězem I.Questu 2015 se stává tým, který nejrychleji ve správném pořadí zadá do WR všechny soutěžní 

kódy powerwaypointů a soutěžní kód, který získá ze závěrečného úkolu, a to v časovém limitu soutěže, 

tedy do 21:00.  

 

Po skončení soutěže se uskuteční vyhlášení vítěze a zveřejnění pořadí jednotlivých týmů. 
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Před cestou ke každému dalšímu waypointu doporučujeme týmům zkontrolovat si na dané trase případné 

uzavírky, např. na http://www.dopravniinfo.cz. 

 

Všechny waypointy se nachází na veřejně přístupných místech, případně na místech řádně označených 

instrukcemi a logem soutěže. V žádném případě nevstupujte ani nevjíždějte do objektů a areálů se zákazem 

vstupu. 

 

K některým waypointům nebude možné dojet až na místo dopravním prostředkem, a budete tedy muset 

některá místa navštívit pěšky. Délka pěší chůze k waypointu nepřekračuje 1500 m. Vyzýváme soutěžící, 

aby respektovali 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 soutěžní 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 

http://www.dopravniinfo.cz/

