
Herný pozičný systém
Adresa: http://sifrovacka.sk/2019/hps (QR kód vpravo hore).

Na prihlásenie potrebujete svoje prihlasovacie údaje, ktoré ste použili pri regis-
trácii mu. Prihlásiť sa stačí raz, potom by si vás systém mal pamätať. Spravte
tak prosím teraz a v prípade problémov kontaktujte organizátorov.

Zadávanie postupu v hre

Po príchode na stanovište sa bezmeškania zaregistrujte – buďpomocouQR kódu
na zadaní alebo ručným zadaním jeho kódového slova.

Zadávanie riešení nápovedných šifier

V sekcii Nápovedné šifry máte možnosť zadávať riešenia vami vylúštených ná-
povedných šifier. Riešenia zadávajte bez diakri ky (bez mäkčeňov a dĺžňov). Na
veľkos písmen nezáleží. Po nesprávnom pokuse môžete na danú šifru znovu
odpovedať až po 10 minútach.

Čerpanie nápovedy a riešenia

Nápovedu si môžete vyžiadať len na aktuálnu šifru, t.j. na tú šifru, na ktorej ste
sa ako poslednej zaregistrovali. Vaše aktuálne stanovište je vypísané hore nad
tlačítkami na čerpanie nápovedy – skontrolujte si ho pred tým, ako si vyžiadate
nápovedu.
Pre čerpanie nápovedy je potrebné mať v systéme zadané správne (a ešte ne-
použité) riešenie aspoň jednej nápovednej šifry. Pre čerpanie riešenia (čiže pre-
zradenie polohy ďalšieho stanovišťa) je potrebné mať aspoň tri riešenia nápo-
vedných šifier, resp. aspoň dve, ak ste už čerpali nápovedu pre túto šifru.

Problémy, nefunkčnosť systému

Pokiaľ by ste mali akékoľvek technické problémy s nápovedným systémom, vo-
lajte Danke na číslo +421 904 306 185.
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