
Vážení přátelé, 

přinášíme vám další číslo HALAS Newsletteru. Ten si dává za úkol informovat o minulých 
a budoucích aktivitách spolku HALAS, nadcházejících živých či online turnajích, poukazovat na 
zajímavé www stránky a další věci týkající se sudoku či logiky. 

Newsletter není určen jen pro členy HALAS, ale budeme rádi když se nám podaří jej rozšířit 
i mezi další fanoušky sudoku a logiky. Pokud tedy máte nějaké kamarády, které by newsletter 
mohl zaujmout, řekněte jim o nás. Každý zájemce o pravidelné zasílání newsletteru nám může 
napsat na newsletter@sudokualogika.cz a my ho zařadíme do seznamu příjemců.

Newsletter bude vycházet pravidelně koncem každého měsíce. Jak se bude obsah newsletteru 
dále vyvíjet, záleží i na vás. Pokud máte nějaké nápady na vylepšení, dejte nám vědět.
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Přehled nejbližších soutěží
Termín Název soutěže Kde + kategorie

5. 7. – 8. 7.
WPF GP - Česko-Slovensko gp.worldpuzzle.org

7. kolo WPF Puzzle GP Logika

12. 7. – 16. 7.
We are Puzzlers Club - Part 1 logicmastersindia.com

online test na indickém serveru LMI Logika

19. 7. – 22. 7.
WPF GP - Čína gp.worldpuzzle.org

7. kolo WPF Sudoku GP Sudoku

20. 7. 2019 U.S. Puzzle Championship wpc.puzzles.com/uspc2019
od 19:00 Tradiční americký online turnaj v logických úlohách Logika

20. 7. Turnaj HALAS ligy v Pardubicích (ŽIVĚ) (HALAS LIGA) Pardubice
od 10:00 2. ročník turnaje Sudoku + Logika

2. 8. – 5. 8.
WPF GP - Turecko gp.worldpuzzle.org

8. kolo WPF Sudoku GP Sudoku

Nejbližší akce
V této sekci informujeme o soutěžích, které nás čekají v nejbližší době. Co se týče online soutěží, je možné, že 
se objeví ještě další akce, doporučujeme tedy průběžně sledovat i Kalendář mezinárodních turnajů, kde najde-
te také více informací.

Novinky
• Ve dnech 8. a 9. června proběhl v Brně 14. ročník MČR v řešení sudoku. Za účasti téměř padesátky hráču se 

českým mistrem stal Jakub Ondroušek. Info o výsledcích a reportáž z akce si můžete přečíst na stránkách 
HALAS. Pokud jste se MČR sami zúčastnili, budeme rádi když se s námi podělíte o vaše zážitky a dojmy. 
Pokud jste na MČR nebyli a jste členy HALAS i tak si můžete úlohy řešené na soutěži zkusit vyluštit - v sekci 
Materiály ke stažení. 

• Průběžně pokračuje seriál WPF GP, 5.–8. července nás čeká 7.kolo WPF Puzzle GP, které je speciální tím, 
že jej připravují česko-slovenští autoři Jan Novotný a Matej Uher. Překlad anglického bookletu najdete na 
našem webu. 

• Zveme vás také na další živý turnaj letošní sezóny, který se koná 20. července v Pardubicích v rámci festivalu 
Czech Open 2019. Turnaj je součástí celoročního seriálu HALAS ligy a těšit se můžete na úlohy od autorů 
Pavla Kadlečíka a Karla Štěrby. 
Více informací naleznete na stránkách: http://sudokualogika.cz/node/2230. 
Startovné bude placeno organizátorům na místě, přesto prosíme o přihlášení předem na našem webu 
(http://sudokualogika.cz/node/2231). Registrace na místě začne v 9:30, v 10:00 soutěž v sudoku, ve 
12:00 soutěž v logice, po vyhlášení vítězů očekáváme ve 14:30 konec. V obou soutěžích se můžete těšit na 
dvě kola, první sprintové trvající 10-15 minut a druhé 80-85 minut v kategoriích A a B.
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