
Pravidlá nominácie na Majstrovstvá sveta v logických úlohách a sudoku 
 

A) Všeobecná časť: 
 

1. Právo nominovať na MS má v zmysle zásad World Puzzle Federation registrovaný zástupca danej 
krajiny, ktorým je pre Slovenskú republiku Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov. Tieto pravidlá sa 
vzťahujú len na občanov SR a hodnotí sa len súťažná hlavná kategória. Všetky podujatia sú bez 
obmedzenia a sú prístupné všetkým záujemcom bez rozdielu. V prípade účasti zahraničných účastníkov na 
podujatiach, sa ich výsledok a poradie pre tento účel neberie v úvahu. Ostatné výsledky sa započítajú vždy. 
 

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. Kvalifikačné obdobie sa vyhlási pre každý rok 
osobitne v rámci harmonogramu súťaží, kde sa určí, ktoré konkrétne súťaže sú zahrnuté do kvalifikácie. 
 

B) Automatická nominácia: 
 

3. Do reprezentačného družstva SR je automaticky nominovaný najúspešnejší riešiteľ základnej časti 
národných majstrovstiev. V prípade, že tento post získalo súbežne viac riešiteľov, alebo sa základná časť 
samostatne nezrealizuje, za najúspešnejšieho riešiteľa sa považuje majster SR (ďalej len víťaz). 
 

4. V prípade, že sa na predchádzajúcich MS umiestnil reprezentant SR do 15. miesta vrátane, 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 „víťaz“. Ak 
sa „víťazom“ 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 reprezentácie nominovaní na základe súčtu bodov, ktoré je možné získať nezávisle 
na sebe v štyroch samostatných oblastiach. Sumárny výsledok následne určí poradie riešiteľov, na základe 
ktorého sa doplní reprezentačné družstvo do počtu stanoveného organizátorom a WPF, pričom 
nenominovaní riešitelia sú náhradníkmi. V prípade rovnosti bodov sa postupuje podľa pravidla: 

1. lepšie poradie na Nominačnom turnaji 2. lepšie poradie na Majstrovstvách SR 
 

a) Regionálne turnaje: V priebehu kvalifikačného obdobia sa na rôznych miestach SR uskutočnia minimálne 
tri regionálne turnaje, na ktorých budú prvým pätnástim riešiteľom v hlavnej kategórii udelené kvalifikačné 
body od 15 po 1 bod. Pri rovnosti bodov platí totožné pravidlo ako v Turnajovom poriadku pre Grand Prix. V 
prípade, že sa riešiteľ zúčastní viac ako 2 turnajov, budú sa mu počítať body len z dvoch turnajov, kde 
dosiahol lepší výsledok. Celkové poradie sa následne ohodnotí od prvého miesta počtom bodov v hodnote 
60-56-52-48-44-40-36-32-28-24-20-16-12-8 a 4 body. 
 

b) Internetové turnaje: V priebehu kvalifikačného obdobia sa uskutočnia minimálne tri internetové turnaje, na 
ktorých budú prvým pätnástim riešiteľom v hlavnej kategórii udelené kvalifikačné body od 15 po 1 bod. Pri 
rovnosti bodov platí totožné pravidlo ako v Turnajovom poriadku pre Grand Prix. V prípade, že sa riešiteľ 
zúčastní viac ako 2 turnajov, budú sa mu počítať body len z dvoch turnajov, kde dosiahol lepší výsledok. 
Celkové poradie sa ohodnotí od prvého miesta počtom bodov v hodnote 45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-
15-12-9-6 a 3 body. 
 

c) Na Majstrovstvách Slovenska jednotlivcov sa od prvého miesta udelia kvalifikačné body v hodnote 90-84-
78-72-66-60-54-48-42-36-30-24-18-12 a 6 bodov. Pri rovnakom poradí platí totožné pravidlo ako v 
Turnajovom poriadku pre Grand Prix. 
 

d) Na Nominačnom turnaji sa od prvého miesta udelia kvalifikačné body v hodnote 105-98-91-84-77-70-63-
56-49-42-35-28-21-14 a 7 bodov. Pri rovnakom poradí platí totožné pravidlo ako v Turnajovom poriadku pre 
Grand Prix. 
 

6. Nominovaní riešitelia záväzne oznámia v termíne, ktorý bude vždy stanovený na Nominačnom turnaji, 
prijatie, alebo odmietnutie nominácie. 
 

7. V prípadoch, keď bude možné nominovať účastníkov MS aj mimo oficiálnu súťaž, prípadne zostanú 
v reprezentácii neobsadené miesta, rozhoduje o doplnkovej nominácii rada SZHaK. 
 

8. Schválením týchto pravidiel sa rušia pravidlá platné od 1. 11. 2013. 
 

V Martine, dňa 10.11.2014 


