
 
 
Úvod o World Sudoku+Puzzle Convention 2021 
 
Soutěž World Sudoku+Puzzle Convention 2021 (zkráceně WS+PC) je onlinová akce 
k vyplnění prázdného místa v druhé půlce roku, jelikož tradiční živé mistrovství světa nelze 
uspořádat. Akce začíná 12. listopadu 2021 a končí 21. listopadu 2021 a mimo soutěží 
zahrnuje další zábavný program. Soutěží v luštění sudoku a logických úloh se budete moci 
zúčastnit na portále LMI (www.logicmastersindia.com).  
 
Pro vyplnění formuláře se je nutno přihlásit do google účtu, pokud ho nemáte, lze si ho 
bezplatně vytvořit.  
 
Položky formuláře jsou 
 

A) What is your name? * -> Zde vyplňte své celé jméno. 
 
B) What is your username at the LMI website? * -> Zde vyplňte svůj nick, který 

používáte na webu LMI. Pokud nejste zaregistrovaní, následujte odkaz. Pro účast 
v soutěži WS+PC, konkrétně při vyzvednutí hesla k zašifrovanému PDF, budete muset 
být do svého účtu na LMI přihlášeni. Je to podobný systém jako u soutěže WPF GP, 
pokud jste ji již ochutnali. 

 
C) What is your contact email? * -> Zde uveďte váš kontaktní email. 

 
D) What are you interested in doing at the convention? (choose one or more options) 

* -> Zde zaškrtněte, čeho byste se při WS+PC chtěli účastnit. 
 

Shora dolů 
Hlavní soutěž v sudoku 
Hlavní soutěž v logice 
Ostatní logické soutěže při WS+PC 
Trivia quiz 
Sledování rozhovorů 

 



E) What country do you represent? * -> Zde uveďte zemi, kterou reprezentujete, 
předpokládáme, že odpovědí bude Czech Republic. V poznámce je uvedeno, že tato 
informace bude pořadateli použita pro statistické informace k akci a k rozvíjení 
komunity kolem logických soutěží. 

 
F) Which age category do you belong to? * -> Zde vyberte jednu z uvedených 

kategorií, do které spadáte. Na mezinárodních soutěžích se berou věkové kategorie 
stejně jako na soutěžích HALASu, podle ročníků, např. do kategorie nad 50 let patří 
každý ročníku 1971 a starší. Pokud se úplně netrefíte, asi tím nic nezkazíte. 
 
Shora dolů 
Kategorie do 15 let 
Kategorie do 18 let 
Kategorie 18-50 let 
Kategorie nad 50 let 

 
G) Have you ever participated at the World Sudoku or Puzzle Championship? * -> 

Zde se vás ptají, jestli jste se někdy v minulosti účastnil/-a mistrovství světa. Vyberte 
jednu z uvedených možností. 

 
Shora dolů 
Mistrovství světa v sudoku (World Sudoku Championship) 
Mistrovství světa v logice (World Puzzle Championship) 
Jak Mistrovství světa v sudoku, tak i Mistrovství světa v logice 
Neměl/-a jsem zatím tu čest 
 

H) How did you find out about the World Sudoku+Puzzle Convention? * -> Zde 
uveďte, jak se k vám informace o WS+PC dostala?  

 
Shora dolů 
Z webu World Puzzle Federation (WPF) či jeho sociálních sítí 
Z webu LMI (Logic Masters India) 
Z komunikační platformy Discord 
Od mé národní logické asociace (= od spolku HALAS) 
Jiným způsobem 
 

I) Do you want to be connected with the sudoku & puzzle community in your 
country? * -> Zde uveďte, zda chcete být propojeni s logickou komunitou ve vaší 
zemi, určitě uveďte, že ano. ☺ V poznámce je uvedeno, že pokud budete souhlasit, tak 
vaše jméno a email bude sdílen s národní logickou asociací, tedy s HALASem. ☺ 

 
Shora dolů 
Ano, klidně mě propojte s podobnými závisláky na luštění, jako jsem já 
Ne, nemám zájem 
Jsem již v kontaktu  

 
 
 


