
Soutěž tříčlenných družstev v řešení sudoku 
24. 4. 2019, ZŠ náměstí Míru Nový Bor 

 
HARMONOGRAM 

 

  8:30 –   9:00 Registrace účastníků 
  9:00   Oficiální zahájení (seznámení se soutěží a jejími pravidly) 
  9:15 – 10:15 1. soutěžní kolo (60 minut) 
10:15 – 10:30 Přestávka 
10:30 – 11:00 2. soutěžní kolo (30 minut) 
11:00  - 11:20 Přestávka 
11:20 – 11:50 3. soutěžní kolo (30 minut) 
11:50 – 12:00 Přestávka 
12:00 – 12:20 Doprovodný program 
12:20 – 12:45 Vyhlášení výsledků 
 

S SEBOU 
 

Psací potřeby (tužka, guma), svačina, týmoví spoluhráči a dobrá nálada 
 

PRAVIDLA SOUTĚŽE 
 

Každý tým řeší ve 3 soutěžních kolech logické úlohy sudoku, k jejich vyřešení 
je třeba logického myšlení a týmové spolupráce. Za každou správně vyřešenou 
tabulku sudoku obdrží tým stanovený počet bodů, jejichž součet za všechna 3 

soutěžní kola určí konečné pořadí soutěže.  
 

Dva nejlepší týmy postoupí do celostátního finále soutěže, které se koná 
v úterý 4. června 2019 v Brně. 

 
ZA POŘADATELE SE NA VÁS TĚŠÍ 

 
Petr Červenka     Pavel Kadlečík 

ZŠ náměstí Míru Nový Bor  Hráčská asociace logických her a sudoku 

          



                                    Propozice pro pro přihlášení na regionální kolo 
 

 Ve středu 24. dubna 2019 proběhne na Základní škole náměstí Míru v Novém Boru  

 1. ročník - Turnaj tříčlenných družstev v sudoku. Turnaj spoluorganizujeme s 
Hráčskou asociací logických her a sudoku, která hledá mladé talenty. 

 Na turnaji se neobjeví pouze klasiky, budou zařazovány i varianty. Pro přípravu 
můžete využít materiály z minulých ročníků soutěže, které dal HALAS k dispozici na 
http://sudokualogika.cz/node/955, 

 volnému trénování žáků je pak vhodná jakákoliv online liga, především ta studentská, 
která běží na serveru http://www.fed-sudoku.eu. 

 Luštit budou družstva dohromady - dostávají celé zadání daného kola najednou a je 
na nich, kdo z nich kterou úlohu vyřeší, anebo jestli se budou při řešení úloh společně 
radit. 

 Z každé školy bude možno přihlásit nejvýše 2 družstva. /Popř. 3. družstvo podle počtu 

 přihlášek – bude upřesněno nejpozději týden předem/ 

 Pro přihlášení do turnaje stačí do 10. 4. 2019 zaslat název školy, jména studentů a 
název družstva na adresu  

 cervenka@zsnamesti.cz. 

  Pokud máte jakékoliv otázky, neváhejte mě kontaktovat. 

  

 Předběžný harmonogram akce: 

 8:30-9:00 prezence, 

 9:00-11:45 soutěž (3 kola), 

 11:45-12:15 přestávka , vyhodnocení výsledků, 

 12:15-12:45 vyhlášení výsledků. 

  

 Za organizátory 

 Ing. Petr Červenka 

 cervenka@zsnamesti.cz 

 724310573 

 


