
Pravidlá nominácie na Majstrovstvá sveta v logických úlohách a sudoku. 
 
A) Všeobecná časť: 
 

1. Právo nominovať na MS má v zmysle zásad Svetovej federácie hádankárov (World Puzzle 
Federation) registrovaný zástupca danej krajiny, ktorým je pre Slovenskú republiku Slovenský 
zväz hádankárov a krížovkárov. 
 

2. Za týmto účelom sú definované pravidlá, ktoré upravujú podmienky nominácie do 
reprezentačného družstva podľa vopred stanoveného kľúča. Pre každú lúštiteľskú oblasť (logické 
úlohy a sudoku) sa poradie a nominácia určujú samostatne a pre každý rok individuálne. 
 

B) Automatická nominácia: 
 

3. Do reprezentačného družstva SR je automaticky nominovaný víťaz národných majstrovstiev 
v hlavnej kategórii. 
 

4. V prípade, že sa na predchádzajúcich MS umiestnil reprezentant SR do 15. miesta, je 
automaticky nominovaný na ďalšie MS. V prípade, že túto podmienku splnia viacerí reprezentanti, 
do reprezentačného družstva postupujú dvaja najlepší za predpokladu, že jeden z nich je zároveň 
majster SR. Ak sa majstrom SR stane iná osoba, do reprezentačného družstva postupuje 
automaticky len jeden reprezentant SR s najlepším umiestnením na MS v TOP 15. V prípade 
rovnosti bodov takejto dvojice rozhoduje o jednom nominačnom mieste lepší výsledok na MSR. 
 

C) Kvalifikácia: 
 

5. Ďalší riešitelia sú do reprezentačného družstva nominovaní na základe nasledovného postupu: 
 

a) V priebehu vopred určeného časového obdobia sa na rôznych miestach SR uskutočnia 
minimálne tri kvalifikačné turnaje, na ktorých budú prvým piatim riešiteľom udelené kvalifikačné 
body (za 1. miesto - 5 bodov, 2. miesto - 4 body, 3. miesto - 3 body, 4. miesto - 2 body, 5. miesto - 
1 bod). Pri rovnosti bodov platí totožné pravidlo ako v Turnajovom poriadku pre Grand Prix. 
 

b) V prípade, že sa riešiteľ zúčastní viac ako 2 turnajov, budú sa mu počítať body len z dvoch 
turnajov, kde dosiahol lepší výsledok. 
 

c) Na Majstrovstvách Slovenska jednotlivcov sa v hlavnej kategórii riešiteľom na druhom až 
desiatom mieste udelia kvalifikačné body (za 2. miesto - 9 bodov, 3. miesto - 8 bodov, ... 10. 
miesto - 1 bod). Pri rovnosti bodov platí totožné pravidlo ako v Turnajovom poriadku pre Grand 
Prix. 
 

d) Na základe súčtu bodov z kvalifikačných turnajov a MSR sa stanoví poradie riešiteľov, na 
základe ktorého má prvých 10 právo zúčastniť nominačného turnaja. Do tohoto poradia sa 
nezapočítava majster Slovenska a už nominovaný riešiteľ podľa bodu B4. Pri rovnosti bodov na 
poslednom postupovom mieste (spravidla desiatom) majú právo zúčastniť nominačného turnaja 
všetci takíto riešitelia. Každý riešiteľ má na nominačnom turnaji rovnakú východiskovú pozíciu. 
 

e) Výsledky nominačného turnaja určia poradie riešiteľov, na základe ktorého sa doplní 
reprezentačné družstvo do počtu stanoveného organizátorom, pričom nenominovaní riešitelia sú 
náhradníkmi. V prípade rovnosti bodov sa postupuje podľa pravidla: 
 

1. lepšie poradie na majstrovstvách SR 
2. dodatočný rozboj s rozhodujúcou úlohou 

 

f) Nominovaní riešitelia záväzne oznámia v termíne, ktorý bude vždy stanovený na nominačnom 
turnaji, prijatie alebo odmietnutie nominácie. 
 

g) V prípadoch, keď bude možné nominovať účastníkov MS aj mimo súťaž (tzv. B tímy, alebo 
juniorské tímy), rozhoduje o ich zložení rada SZHaK. 
 
V Martine, dňa 17.2.2011 


