
 

Vážení ředitelé a učitelé, 

Ve čtvrtek 19. dubna 2018 proběhne na Základní škole T. G. Masaryka, Riegrova 13 v Opavě tradiční 

Turnaj tříčlenných družstev v sudoku. Turnaj spoluorganizujeme s Hráčskou asociací logických her a 

sudoku, která hledá mladé talenty. Mistři republiky, organizovaní v této asociaci, také připravují 

zadání úloh, takže kvalita a korektnost zadání je zaručena (úlohy budou pochopitelně přizpůsobené 

věku soutěžících).  

Na turnaji se neobjeví pouze klasiky, budou zařazovány i varianty. Přikládám dokumenty, které 

můžete dát žákům k trénování nebo použít pro školní kolo. Pro přípravu můžete také 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, která běží na serveru  

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 3 družstva. Máte-li více týmů, zkuste pod čarou připsat i 

je. Budeme se snažit vzít všechny, pokud nám to kapacita prostor dovolí. Pokud vaše nadpočetné 

týmy do soutěže nebudeme moci zařadit, ozveme se vám nejméně týden před turnajem.  

Pro přihlášení do turnaje stačí do 10. 4. 2018 zaslat název školy, jména studentů a název družstva 

na adresu kovarova@zstgm.opava.cz. 

Nabízíme možnost zajistit si obědy u nás na škole. Vy i vaše děti tak budou moci smysluplně využít 

času, který potřebujeme pro opravení posledního kola. Ukončení očekáváme o půl druhé. V případě 

zájmu o obědy prosím nahlaste ZÁVAZNĚ počty dospělých i dětí. Obědy budou nahlášené, a pokud je 

neodhlásíme včas, budete je muset zaplatit (peníze přivezte s sebou za celou školu). Cena obědů pro 

opavské dítě 24 Kč, pro dospělé a mimoopavské děti 55 Kč. 

 

Předběžný harmonogram akce: 

9:15-9:45 prezence,  

9:45-12:30 soutěž (3 kola),  

12:30-13:00 přestávka (dle zájmu oběd), mezitím vyhodnocení výsledků, 

13:00-13:30 vyhlášení výsledků. 

 

Za organizátory 

Mgr. Bc. Libuše Kovářová 

ZŠ TGM Opava, Riegrova 13 

tel. 778 713 941, email: kovarova@zstgm.opava.cz 
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