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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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Novinky
•

Ve dnech 18. a 19. května proběhlo v Praze Mistrovství ČR v řešení logických úloh. Mezi 34 účastníky obhájil loňský mistrovský titul Jan Novotný. Více si můžete přečíst v naší reportáži.

•

Průběžně pokračuje seriál WPF GP, aktuálně je za námi už 6 kol sudoku a 5 kol logiky. Jednotlivá kola rekapituluje článek na našem webu.

•

Seriál soutěží pro studenty vyvrcholil celostátním finále 4. června v Brně. Detailní výsledky najdete na:
http://sudokualogika.cz/node/2216.

•

Všechny příznivce sudoku zveme na 14. ročník MČR v řešení sudoku, který se koná v termínu 8.–9. června
na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
Více informací naleznete na stránkách: http://mcrsudoku.sudokualogika.cz.

Nejbližší akce

V této sekci informujeme o soutěžích, které nás čekají v následujícím měsíci. Co se týče online soutěží, je možné, že se objeví ještě další akce, doporučujeme tedy průběžně sledovat i Kalendář mezinárodních turnajů, kde
najdete také více informací.
Termín

Přehled nejbližších soutěží
Název soutěže

Kde + kategorie

7. 6. – 10. 6.

UK Sudoku Championship 2019
Britské online mistrovství v sudoku

www.ukpuzzles.org
Sudoku

7. 6. – 10. 6.

WPF GP - Bulharsko
6. kolo WPF Puzzle GP

gp.worldpuzzle.org
Logika

8. 6. – 9. 6.
od 10:00

Mistrovství ČR v sudoku (ŽIVĚ) (HALAS LIGA)
14. ročník, týmová soutěž, vložená soutěž v logice

Brno
Sudoku + Logika

15. 6. – 16. 6.

Mistrovství Slovenska v sudoku a logických úlohách (ŽIVĚ)
V sobotu sudoku (včetně týmů), v neděli logika

Žilina
Sudoku + Logika

15. 6.

2019 U.S. Sudoku Team Qualifying
Americká online kvalifikace v sudoku

http://wpc.puzzles.com
Sudoku

21. 6. – 24. 6.

UK Puzzle Championship 2019
Britské online mistrovství v logice

www.ukpuzzles.org
Logika

21. 6. – 24. 6.

WPF GP - Srbsko
7. kolo WPF Sudoku GP

gp.worldpuzzle.org
Sudoku
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Zajímavá stránka
V tomto čísle představíme stránku CLUB SUDOKU.
Můžete ji najít na adrese www.clubsudoku.fr a funguje již od roku 2012. Jak napovídá název, hlavním tématem je sudoku. Na své si přijdou především příznivci
sudoku variant, vyluštit jich můžete každý týden okolo čtyřiceti a jedná se především o známé typy. Stránky
nabízejí kromě žebříčků a dalších statistik také archiv úloh a přehrávání záznamu řešení jednotlivých hráčů. Je
to tedy ideální místo k tréninku a k srovnání s ostatními hráči na jednotlivých variantách. Je trochu škoda, že na
stránkách hraje jen několik desítek hráču, stránky by si určitě zasloužily větší pozornost.

Co můžete najít na Club Sudoku?
•

Každý týden máte na výběr 44 úloh (většinou sudoku variant) luštitelných online. Kromě srovnání časů se
soupeři na jednotlivých úlohách existuje ještě bodovací soutěž napříč všemi úlohami - dle pořadí na jednotlivých úlohách hráč získává body (nejrychlejší 50b, druhý 49b, atd.), které se pak celkově sečtou za všechny
úlohy.
Zajímavostí je i možnost prohlédnutí záznamu řešení úloh jednotlivých hráčů, která je však dostupná jen
pro přihlášené hráče (a také za předpokladu, že tuto funkci má sledovaný hráč zapnutou).

•

Pokud nestihnete odehrát během týdne všechny úlohy (což je celkem náročný úkol, který zabere dohromady několik hodin), nevadí - stránky totiž nabízejí Archiv všech úloh, které se během fungování stránek
objevily. Úlohy z archivu jsou dostupné úplně všem, zaluštit si je může i nepřihlášený návštěvník webu.

•

Každý týden si můžete zaluštit i Turnaj - což je vlastně výběr 18 typů úloh (každý týden je skladba úloh jiná),
na jejich vyluštění ale máte jen 2h času.

Hrací okno na Club Sudoku. Samozřejmostí je možnost psaní vpisků, a to nejenom číslic
(maximálně lze ale do pole napsat 7 znaků). Pomocí šipek lze dělat kroky zpět, případně
poté znovu dopředu.

HALAS Newsletter 2/2019 - strana 3

Otázky HALAS

Jedním z důvodů, proč vlastně newsletter vydáváme, je i získání zpětné vazby od čtenářů. V této sekci proto
naleznete témata, které nás aktuálně zajímají. Reakce prosím pište na adresu newsletter@sudokualogika.cz.
Budeme rádi, pokud se ozvete i s jinými komentáři k newsletteru či dění týkající se našeho spolku.

1) Čtete HALAS newsletter?

Věříme, že je o newsletter zájem, nicméně je dost těžké odhadnout kolik lidí náš newsletter opravdu čte, z malého počtu reakcí došlých na newsletterový mail to nepoznáme. Proto vás chceme poprosit o odpověď na tuto
otázku ;-)

2) Luštíte sudoku či logiku pravidelně?

Blíží se MČR v sudoku, je tedy možné, že se intenzita luštění před touto akcí zvyšuje. Zajímá nás jakým způsobem se tomuto našemu společnému koníčku věnujete. Máte nějaké oblíbené internetové stránky kde řešíte
úlohy, případně luštíte někde v časopisech, novinách? Zajímá vás víc sudoku nebo logika?

Úloha na přání

Každé číslo newsletteru zveřejňujeme jednu úlohu, kterou zvolí sami čtenáři newsletteru. Každý, kdo nám na
emailovou adresu newsletter@sudokualogika.cz pošle nějakou reakci (odpověď na otázky, komentáře atd.),
má možnost připojit i přání, jakou úlohu by chtěl vidět v dalším čísle. Z přání jedno vylosujeme a daná úloha se
objeví příště.
Vzhledem k tomu, že počet přání zůstal od minulého čísla na nule, máme tentokrát v luštění Úlohy na přání
pauzu. Pokud vás ale zajímají sudokářské či logické úlohy, doporučujeme Dlouhodobou soutěž na našich stránkách HALAS.
Co se týče této sekce, uvádíme alespoň řešení úlohy Děti v zábavním parku z minulého čísla.
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Mistrovství České republiky v řešení sudoku 2019

O víkendu 8. a 9. června 2019 se již počtrnácté uskuteční v Brně Mistrovství republiky v sudoku. Soutěž hostí
jako v loňském roce Ústav matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně (Kotlářská 267/2 - Budova 08).
Na co se můžete o víkendu těšit? Jako tradičně proběhnou 4 soutěže:
Mistrovství ČR v řešení sudoku jednotlivců zahrnuje 6 kol základní části během sobotního a nedělního programu, po kterém bude následovat playoff pro 7 nejlepších hráčů. Soutěž je otevřena všem věkovým i výkonnostním kategoriím. Při nedělním vyhlášení výsledků budou oceněni nejlepší hráči v hlavní kategorii, dále mladší
věku 15 let, 18 let, 21 let a starší 50 let.
Mistrovství ČR v řešení sudoku družstev je letos určena pro čtyřčlenné výběry, po tříkolové základní části soutěže bude následovat v neděli odpoledne playoff. Do výsledků týmové soutěže se budou počítat výkony pouze
z týmových kol. Složit týmy bude možno i na místě během sobotního programu.
Juniorské mistrovství ČR v řešení sudoku je pošesté součástí víkendového programu, jako v předešlých letech
budou výsledky vyhlašování v kategoriích do 15 let, 18 let a 21 let (dáno ročníky narození). Účastníci juniorského mistrovství luští 3 kola během sobotního dopoledního programu, po obědové pauze bude následovat
vyhlášení výsledků. Soutěžní úlohy zahrnují klasické sudoku a známé varianty.
Soutěž HALAS ligy v logice je součástí sobotního odpoledního programu a může se ji zahrát každý účastník
mistrovského víkendu. Zadání budou připravena ve dvou kategoriích, v kategorii A pro reprezentanty a zkušené
turnajové hráče a v jednodušší kategorii B pro každého včetně úplných nováčků.
Autorem úloh MČR v sudoku je Petr Lichý, logickou soutěž připravil Jakub Hrazdira. Veškeré informace hledejte
na webu mistrovství mcrsudoku.sudokualogika.cz. V sekci Novinek budou zveřejňovány aktuality týkající se
detailů programu mistrovství, možnosti stravování aj.
Děti a mládež do 21 let (ročníky 1998 a mladší) mají účast během celého mistrovského víkendu zdarma, taktéž
nováčci na akcích spolku HALAS. Jako poděkování pořádajícímu subjektu mají startovné zdarma dále studenti
a zaměstnanci Přírodovědecké fakulty Masarykovy unverzity. Všechny účastníky žádáme (i v případě zmíněné
bezplatné účasti), aby se na soutěž přihlásili pomocí formuláře na webu mistrovství:
http://mcrsudoku.sudokualogika.cz/node/1436.
Program mistrovského víkendu:
sobota dopoledne
10:00 až 10:30 – Kolo J 1 - Klasiky (soutěž jednotlivců + juniorské mistrovství)
10:40 až 11:30 – Kolo J 2 - Varianty (soutěž jednotlivců + juniorské mistrovství)
11:40 až 12:15 – Kolo J 3 - Sprint (soutěž jednotlivců + juniorské mistrovství)
sobota odpoledne
13:25 až 13:40 – vyhlášení výsledků juniorského mistrovství
13:45 až 15:15 – vložená soutěž v řešení logických úloh
15:25 až 16:25 – Kolo J 4 - Inside/Outside (soutěž jednotlivců)
16:35 až 17:15 – Kolo T 1 - Slož si Samuraje (týmová soutěž)
17:25 až 17:55 – Kolo T 2 - Sprint (týmová soutěž)
neděle dopoledne
09:00 až 09:50 – Kolo T 3 - Blackbox (týmová soutěž)
10:00 až 11:00 – Kolo J 5 - Se zadáním/Bez zadání (soutěž jednotlivců)
11:10 až 12:10 – Kolo J 6 - Moje varianty/Klasické varianty (soutěž jednotlivců)
neděle odpoledne
13:40 až 14:10 – playoff týmové soutěže
14:15 až 15:15 – playoff soutěže jednotlivců
15:15 až 15:45 – vyhlášení výsledků

Zajímavosti o MČRS
Všechna Mistrovství republiky v sudoku jednotlivců se konala v Brně, během předchozích 13 ročníků vystřídala 6 lokalit:
2006 - Semilasso
2007 - Semilasso
2008 - Semilasso
2009 - Semilasso
2010 - Semilasso
2011 - Ekonomicko-správní fakulta MU
2012 - KC Rubín
2013 - KC Rubín
2014 - Mendelova univerzita
2015 - Akademie Sting
2016 - Akademie Sting
2017 - Akademie Sting
2018 - Přírodovědecká fakulta MU
2019 - Přírodovědecká fakulta MU
Víte, že mezi námi je několik hráčů, kteří se
soutěžně zúčastnili všech 13 ročníků MČRS?
Jsou to:
Jitka Malcová. Petr Nepovím, Jana Vodičková
(Robert Babilon má 12 účastí + jednou byl autorem úloh)
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