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Plán podujatí na rok 2018 predstavuje súhrn aktivít, ktoré sa plánujú na tento rok. Prehµad turnajov je vo forme
návrhu za úèelom oboznámenia sa so zámerom najmä pre organizátorské krú¾ky, ako vhodne pospája» jednotlivé
podujatia tak, aby vzniklo èo najzmysluplnej&scaron;ie pokrytie celého víkendu a eliminovali sa náklady na dopravu a
èas spojený s cestovaním. Viaceré turnaje budú ma» tento rok men&scaron;ie èi väè&scaron;ie jubileum, tak¾e o
pomyselnú zábavu bude postarané.
V krí¾ovkách a hádankách sa opä» navrhuje spoji» MSR jednotlivcov s Turnajom Hornej Nitry a to v spoloènom novom
septembrovom termíne. Po dvojroènej snahe v&scaron;ak u¾ ale musíme kon&scaron;tatova», ¾e turnaj v Michalovciach sa
asi naozaj neuskutoèní a jeho pokraèovanie je v nedohµadne. E&scaron;te je ale v hre pomoc mesta a tak to úplne
nezatracujeme. Te&scaron;í v&scaron;ak iná vec a to, ¾e chlapci z Turca pokraèujú a Novoroèný turnaj napriek pôvodne
smutným správam bude :-) (u¾ bol).
V logike a sudoku sa prihliadalo na potrebu uzatvorenia nominácie na majstrovstvá sveta a zároveò zvý&scaron;enia
úèasti na regionálnych turnajoch, ku ktorým je systematický zámer "priliepa»" ka¾dým rokom &scaron;ampionáty dru¾stiev.
V roku 2018 sme preto navrhli presunú» Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov do Bratislavy. Nezabudnite ani na termíny
internetových sú»a¾í Svetovej federácie hádankárov, ktoré sú súèas»ou kvalifikácie o postup na majstrovstvá
sveta, ktoré sa uskutoènia v Èechách.

lú&scaron;titeµské kategórie a vysvetlivky
A - pokroèilí rie&scaron;itelia (mô¾e sa zúèastni» ka¾dý bez rozdielu)
B - menej skúsení rie&scaron;itelia (mô¾e lú&scaron;ti» len ten, kto e&scaron;te nerie&scaron;il v A kategórii, prípadne podµa
podmienok Turnajového poriadku)
C - zaèiatoèníci (mô¾e lú&scaron;ti» len ten, kto e&scaron;te nerie&scaron;il v A resp. B kategórii, prípadne podµa podmienok
Turnajového poriadku)
(6) - sobota (7) - nedeµa
ZMENY TERMÍNOV A MIEST KONANIA POÈAS ROKA 2018
Zasadnutia SZHaK
20.01. (6) MARTIN 9:30-10:00 - vyúètovanie rok 2017, pravidlá na tvorbu a rie&scaron;enie hádaniek
09.09. (7) ZEMIANSKE KOSTO¥ANY 13:30-14:00 - plán turnajov na rok 2019
06.10. (6) ®ILINA 11:00-12:00 - rozpoèet 2019, vyhodnotenie èerpania 2% z daní
Krí¾ovky a hádanky
odporúèaný èasový rozvrh: doplnková sú»a¾ vrátane kvízov a podobných foriem do 15´, krí¾ovky vrátane prestávky do
100´, hádanky do 80´, vyhodnotenie do 30´ spolu 3:30 (dodr¾iavanie harmonogramu je dôle¾ité z pohµadu nadväznosti na
vlaky a autobusy, prípadne iné sú»a¾né bloky); odporúèaný poèet krí¾oviek 2, poèet hádaniek max. 25 (výnimka MSR
krí¾ovky 3, hádaniek 30)
20.01. (6) MARTIN - 26. Novoroèný turnaj, 10:00-14:00, K: A+B; H: A+B (zabezpeèuje o Turiec)
10.03. (6) BRATISLAVA - 9. Danubia turnaj, 13:15-16:45, K: A+B+C; H: A+B (zabezpeèujú oo K1Z+Dunajci)
12.05. (6) SVINNÁ - 13. Euro turnaj, 13:30-18:00, K: A+B; H: A+B; euro H: A (zabezpeèuje J. Páleník)
ubytovanie v Brezovej pod Bradlom zabezpeèuje P.Tibenský, na prenocovanie a raòajky sa odporúèa vopred prihlási»
(podrobnosti dodatoène na osobitnej stránke mesiac pred konaním turnajov)
13.05. (7) BREZOVÁ pod Bradlom - 10. Turnaj o pohár M.R.&Scaron;tefánika, 8:30-12:30, K: A+B+C; H: A+B
(zabezpeèuje o Chrobáci)
23.06. (6) POPRAD - 25. Podtatranský turnaj, 11:00-16:00, K: A+B+C; H: A+B+C (zabezpeèuje o Tatranec)
08.09. (6) PRIEVIDZA - 43. Turnaj Hornej Nitry, 15:00-19:00, K: A+B; H: A+B (zabezpeèuje o Bôbari)
09.09. (7) ZEMIANSKE KOSTO¥ANY - 35. Majstrovstvá Slovenska - Memoriál V.Kulèického, 09:00-13:30, KaH:
spoloèná kategória
(zabezpeèuje K: P.Tibenský, H: P.Bohu&scaron;), ubytovanie v Z.Kostoµanoch zabezpeèuje o Energetik, èlenovia SZHaK
majú zµavu z ubytovania
06.10. (6) ®ILINA - 8. Turnaj dvoch krajín, 12:00-14:30, slovenské a èeské krí¾ovky a hádanky: ZRU&Scaron;ENÉ
spoloèná kategória (zabezpeèujú S.Plachý, I.Rias, SÈHaK), mimo sú»a¾ Grand Prix
06.10. (6) ®ILINA - Mr./Mrs. REKORD, 14:45-14:55, krí¾ovkárska rarita o najrýchlej&scaron;ie lú&scaron;tenie
&scaron;védskej krí¾ovky
(zabezpeèuje M.Hru&scaron;ka), mimo sú»a¾ Grand Prix
06.10. (6) ®ILINA - 40. Majstrovstvá Slovenska dru¾stiev o putovný pohár SZHaK, 15:00-19:00, max. 4 èlenné dru¾stvá
(zabezpeèuje o Turiec), ubytovanie v ®iline zabezpeèuje o ®ilinci, èlenovia SZHaK majú zµavu z ubytovania
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07.10. (7) ®ILINA - 40. Turnaj ®ilincov - Memoriál ¥.Feketeho, 09:00-13:00, K: A+B; H: A+B (zabezpeèuje o ®ilinci)
24.11. (6) KO&Scaron;ICE - 20. Maratónsky turnaj, 10:30-15:30, K: A+B; H: A+B (zabezpeèuje o Maratónci)
Logické úlohy, hlavolamy a sudoku
odporúèaný èasový rozvrh: sudoku i logika vrátane prestávky do 120´, vyhodnotenie do 30´ spolu 4:30 (dodr¾iavanie
harmonogramu je dôle¾ité z pohµadu nadväznosti na vlaky a autobusy, prípadne iné sú»a¾né bloky)
26.-29.01. ON-LINE Z OBÝVAÈKY - I. turnaj WPF GP v sudoku (zabezpeèuje Holandsko), súèas» kvalifikácie o postup
na MS 2018
mimo sú»a¾ Grand Prix
09.-12.02. ON-LINE Z OBÝVAÈKY - I. turnaj WPF GP v logike (zabezpeèuje Turecko), súèas» kvalifikácie o postup na
MS 2018
mimo sú»a¾ Grand Prix
10.02. (6) KO&Scaron;ICE - 8. Cassovia turnaj, 11:15-15:15, LU: A+B; S: A+B, súèas» kvalifikácie o postup na MS 2018
(11:15 hlavolamy, 13:10 sudoku, 15:00 spoloèné vyhodnotenie, zabezpeèuje o Cassovia)
23.-26.02. ON-LINE Z OBÝVAÈKY - II. turnaj WPF GP v sudoku (zabezpeèuje Estónsko), súèas» kvalifikácie o postup na
MS 2018
mimo sú»a¾ Grand Prix
09.-12.03. ON-LINE Z OBÝVAÈKY - II. turnaj WPF GP v logike (zabezpeèuje &Scaron;vajèiarsko), súèas» kvalifikácie o
postup na MS 2018
mimo sú»a¾ Grand Prix
10.03. (6) BRATISLAVA - 9. Danubia turnaj v sudoku, 10:45-13:00, S: A+B, súèas» kvalifikácie o postup na MS 2018
(zabezpeèuje o K1Z)
23.-26.03. ON-LINE Z OBÝVAÈKY - III. turnaj WPF GP v sudoku (zabezpeèuje Dánsko), súèas» kvalifikácie o postup
na MS 2018
mimo sú»a¾ Grand Prix
06.-09.04. ON-LINE Z OBÝVAÈKY - III. turnaj WPF GP v logike (zabezpeèuje India), súèas» kvalifikácie o postup na MS
2018
mimo sú»a¾ Grand Prix
21.04. (6) PÚCHOV - SUDOKU a HLAVOLAMY PRE KA®DÉHO, 10:30-15:30, A+B; súèas» kvalifikácie o postup na MS
2018
(zabezpeèuje M.Demiger)
21.04. (6) PÚCHOV - Nominaèný turnaj o postup na Majstrovstvá sveta v sudoku, 16:00-18:00, voµný prístup
(zabezpeèuje J.Farka&scaron;), ubytovanie v Púchove zabezpeèuje o Gumkáèi
22.04. (7) PÚCHOV - 8. Gumi turnaj, 8:30-13:00, LU: A+B; S: A+B, kategória A je súèas»ou kvalifikácie o postup na MS
2018
(8:30 hlavolamy, 10:30 sudoku, 12:45 spoloèné vyhodnotenie, zabezpeèuje o Gumkáèi)
22.04. (7) PÚCHOV - Nominaèný turnaj o postup na Majstrovstvá sveta v logických úlohách, 13:00-15:15, voµný prístup
(zabezpeèuje J.Farka&scaron;)
04.-07.05. ON-LINE Z OBÝVAÈKY - IV. turnaj WPF GP v logike (zabezpeèuje India), súèas» kvalifikácie o postup na MS
2018
mimo sú»a¾ Grand Prix
18.-21.05. ON-LINE Z OBÝVAÈKY - V. turnaj WPF GP v sudoku (zabezpeèuje Turecko), súèas» kvalifikácie o postup na
MS 2018
mimo sú»a¾ Grand Prix
16.06. (6) BRATISLAVA (®ILINA) - 12. Majstrovstvá Slovenska v sudoku jednotlivcov, 09:30-15:00, kategórie do 15
rokov, do 18 rokov,
nad 45 rokov a bez rozdielu veku (zabezpeèuje M.Demiger), povinné prihlásenie sa vopred (osobitná stránka)
16.06. (6) BRATISLAVA (®ILINA) - 10. Majstrovstvá Slovenska v sudoku dru¾stiev o putovný pohár SZHaK,
15:30-18:00, max. 4-èlenné dru¾stvá (zabezpeèuje J.Farka&scaron;), ubytovanie v Bratislave resp. ®iline zabezpeèuje o
J.Farka&scaron;,
èlenovia SZHaK majú zµavu z ubytovania
17.06. (7) BRATISLAVA (®ILINA) - 18. Majstrovstvá Slovenska v logických úlohách jednotlivcov 09:30-12:30, kategórie
do 18 rokov,
nad 45 rokov a bez rozdielu veku (zabezpeèuje M.Uher)
17.06. (6) BRATISLAVA (®ILINA) - 11. Majstrovstvá Slovenska v logických úlohách dru¾stiev o putovný pohár SZHaK,
15:30-18:00, max. 4-èlenné dru¾stvá (zabezpeèuje J.Farka&scaron;)
04.-07.11. ÈESKO PRAHA - 13. Majstrovstvá sveta v sudoku (detaily na osobitnej stránke MS), úèas» nominovaní
reprezentanti
07.-11.11. ÈESKO PRAHA - 27. Majstrovstvá sveta v logických úlohách (detaily na osobitnej stránke MS), úèas»
nominovaní
reprezentanti
01.12. (6) BRATISLAVA - 8. Turnaj BRÚSKA (Bratislava Rie&scaron;i Úlohy Sudoku a Krásne vArianty) a
8. Turnaj BRÏO (Bratislava Rie&scaron;i Ïal&scaron;ie lOgické úlohy), 09:00-13:30, LU: A+B; S: A+B, súèas»
kvalifikácie
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o postup na MS 2019 (09:00 hlavolamy, 11:00 sudoku, 13:15 spoloèné vyhodnotenie - zabezpeèuje o K1Z)
Osobitné programy pre deti a mláde¾
10.03. (6) BRATISLAVA - 9. Danubia turnaj v sudoku, 10:45-13:00, kategória do 15 rokov
23.05. (3) SVINNÁ - 16. Turnaj v&scaron;elièoho, 09:00-13:00, sú»a¾ ¾iakov základných &scaron;kôl v rie&scaron;ení
krí¾oviek, osemsmeroviek, hlavolamov
a iných hádaniek od Trenèína po Prievidzu, od Nového Mesta nad Váhom po Nem&scaron;ovú, 2 kategórie
mlad&scaron;í a star&scaron;í ¾iaci
01.12. (6) BRATISLAVA - 9. Turnaj BRÚSKA (Bratislava Rie&scaron;i Úlohy Sudoku a Krásne vArianty), 11:00-13:15,
kategória do 15 rokov
Odporúèame zaèiatoèníkom
10.03. (6) BRATISLAVA - 9. Danubia turnaj v sudoku, 10:45-13:00
10.03. (6) BRATISLAVA - 9. Danubia turnaj v rie&scaron;ení krí¾oviek, 13:15-16:45
13.05. (7) BREZOVÁ pod Bradlom - 10. Turnaj o pohár M.R.&Scaron;tefánika v rie&scaron;ení krí¾oviek, 8:30-10:30
23.06. (6) POPRAD - 25. Podtatranský turnaj v rie&scaron;ení krí¾oviek, 11:00-16:00
10.11. (6) MARTIN - 15. Seniorské stretnutie lú&scaron;titeµov krí¾oviek, 10:00-12:00
Iné odporúèané podujatia
20.-23.04. ON-LINE Z OBÝVAÈKY - IV. turnaj WPF GP v sudoku (zabezpeèuje Srbsko), mimo sú»a¾ Grand Prix
05.05. (6) BRNO - Turnaj Grand Prix v rie&scaron;ení logických úloh (ÈSHaK)
05.05. (6) BRNO - Turnaj Grand Prix v rie&scaron;ení krí¾oviek a hádaniek (ÈSHaK)
26.05. (6) KOLÍN - Majstrovstvá Èeskej republiky krú¾kov v rie&scaron;ení krí¾oviek a hádaniek (ÈSHaK)
01.-04.05. ON-LINE Z OBÝVAÈKY - V. turnaj WPF GP v logike (zabezpeèuje Bulharsko), mimo sú»a¾ Grand Prix
15.-18.06. ON-LINE Z OBÝVAÈKY - VI. turnaj WPF GP v sudoku (zabezpeèuje Slovensko), mimo sú»a¾ Grand Prix
02.-03.06. (6) PRAHA - Majstrovstvá Èeskej republiky v rie&scaron;ení logických úloh jednotlivcov i dru¾stiev
(ÈSHaK+HALAS)
23.06. (6) VSETÍN - Turnaj Grand Prix v rie&scaron;ení krí¾oviek a hádaniek (ÈSHaK)
29.6.-02.07. ON-LINE Z OBÝVAÈKY - VI. turnaj WPF GP v logike (zabezpeèuje Slovensko), mimo sú»a¾ Grand Prix
13.-16.07. ON-LINE Z OBÝVAÈKY - VII. turnaj WPF GP v sudoku (zabezpeèuje India), mimo sú»a¾ Grand Prix
27.-30.07. ON-LINE Z OBÝVAÈKY - VII. turnaj WPF GP v logike (zabezpeèuje Holandsko), mimo sú»a¾ Grand Prix
10.-13.08. ON-LINE Z OBÝVAÈKY - VIII. turnaj WPF GP v sudoku (zabezpeèuje Maïarsko), mimo sú»a¾ Grand Prix
24.-27.08. ON-LINE Z OBÝVAÈKY - VIII. turnaj WPF GP v logike (zabezpeèuje Srbsko), mimo sú»a¾ Grand Prix
15.-16.09. (6)(7) BRNO - Majstrovstvá Èeskej republiky v sudoku jednotlivcov i dru¾stiev (HALAS)
15.09. (6) OSTRAVA - Turnaj Grand Prix v rie&scaron;ení logických úloh (ÈSHaK)
15.09. (6) OSTRAVA - Veµká cena dru¾stiev v rie&scaron;ení krí¾oviek a hádaniek (ÈSHaK)
16.09. (7) OSTRAVA - Turnaj Grand Prix v rie&scaron;ení krí¾oviek a hádaniek (ÈSHaK)
22.09. (6) ÈESKÝ TÌ&Scaron;ÍN - Beskydský prebor KaH (ÈSHaK)
xx.11. (6) BRNO - Akademické majstrovstvá Èeskej republiky v sudoku (jednotlivci) (HALAS)
24.11. (6) PRAHA - Majstrovstvá Èeskej republiky jednotlivcov v rie&scaron;ení krí¾oviek a hádaniek (ÈSHaK)
ÈSHaK = Èeský svaz hádankáøù a køí¾ovkáøù (ÈR)
HALAS = Hráèská asociace logických her a sudoku (ÈR)
WPF = World Puzzle Federation - Svetová federácia lú&scaron;titeµov
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