
3

PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

! ZO VŠETKÝCH PRÁC: najmenej 10 správnych riešení = 10 výhercov po 200 korún
! INDÍCIE: 3 výhercovia po 100 korún
! PRÉMIOVÁ KRÍŽOVKA: 500, 400, 300, 200 a 100 Sk
! HÁDANKÁRSKY OTÁZNIK: 1 x 100 korún, na konci polroka 1 x 500 korún
! KRÍŽOVKÁRSKA ARÉNA: 1 x 100 korún, na konci polroka 1 x 500 korún
! PREŠMYČKY: 1 x 200 korún, na konci roka 1 x 500 korún
! ABECEDA - RETIAZKY: 300, 200 a 100 korún
! MAĽOVANÁ KRÍŽOVKA: 3 x 100 korún
! CELOROČNÁ SÚŤAŽ: 10 tisíc korún na konci roka
! VYŠKRTÁVAČKA: 500, 400, 300, 200 a 100 korún na konci roka
! TROJBOJ: dve označené práce plus jedna podľa ľúbivosti - 300, 200 a 100 korún
! SCRABBLE: 2 x 100 korún, na konci roka 1 x 300 korún
! KRÍŽOVKA zo zadnej strany: vecná odmena - kniha
! SÚŤAŽ SMS: posielajte riešenie úlohy č. 19 v tvare KRIZ RX 4 19 TAJNICKA na tel.
číslo 7405 - 500 Sk (cena esemesky je 5,95 Sk).
! RIEŠENIE KAŽDEJ RUBRIKY PÍŠTE ZVLÁŠŤ NA KOREŠPONDENČNÝ LÍSTOK
(v liste na papieri rovnakého formátu) A SPOLU S VAŠOU ADRESOU A PRÍSLUŠNÝM
KUPÓNOM POŠLITE NA NAŠU ADRESU DO: 6. apríla 2007.
! NAŠA ADRESA: RELAX, P. O. Box 170, 974 01 Banská Bystrica 1

ŽILINSKÉ OBZRETIE
Dňa 10. 2. 2007 sa od ranných
hodín do areálu Žilinskej univer-
zity schádzala zo všetkých kon-
čín Slovenska pestrá spoločnosť
priaznivcov logických úloh zná-
mych ako SUDOKU. Tento taj nie
je novinkou, ale stal sa celosve-
tovým fenoménom až v po-
sledných rokoch. Jeho príťažli-
vosť spočíva v jednoduchosti.
Stačí poznať čísla a správnym
spôsobom ich vložiť do mriežky.
Toto  spôsobuje, že na I. Maj-
strovstvách Slovenska bol rozdiel
medzi najmladšou a najstarším
účastníkom 68 rokov.
Súťaž štartovala o 11.00 a vyhlá-
senie víťazov sa udialo po 17.
hod. Program bol nabitý, s krát-
kymi pauzami na vydýchnutie. Po
troch základných kolách postúpi-
lo do štvrťfinále zo 162 štartujú-
cich 105. Ďalší neľútostný súboj
posunul do semifinále 22 bojov-
níkov, z ktorých sa do finále
dostali siedmi najlepší. Usporia-
datelia pripravili pre nich tri úlohy,
ktoré sa riešili na veľkých pane-
loch za priameho sledovania
všetkých zúčastnených. Takto
mohli nepostupujúci ohodnotiť
schopnosti a taktiku finalistov,

JARNÝ MAGAZÍN
ttrraaddiièènnáá  kkvvaalliittaa  vv  nnoovvoomm  ššaattee  

Majster Slovenska P. Hudák (v strede) počas finálového súboja

prípadne sa s nimi porovnať.
Záverečným strhujúcim súbojom
si víťazstvo vybojoval Peter
Hudák z Košíc.
Na koniec podareného podujatia
sa vyhlasovali víťazi. Finalis-
tom hodnotné vecné ceny a trom
najlepším zaujímavé finančné
odmeny odovzdal J. Farkaš -
hlavný organizátor a predseda
SZHaK, ktorému sekundovali
rektor Žilinskej univerzity J.
Bujňák, primátor mesta Žilina I.
Harman a zástupca generálneho
mediálneho partnera D. Čupka.

Okrem finalistov boli odmenení aj
ďalší účastníci, ktorí dosiahli v
súťaží viac ako 10 bodov a mali
pri žrebovaní šťastie.
Poradie I. Majstrovstiev Sloven-
ska v SUDOKU: 1. Peter Hudák z
Košíc, 2. Anna Medveďová z B.
Bystrice, 3. Pavel Jaselský zo
Stropkova, 4. Štefan Gašpár z
Púchova, 5. Blanka Lehotská z
Bratislavy, 6. Michal Boháč z Nit-
ry, 7. Martin Kollár z Bratislavy.
Prví piati budú reprezentovať
Slovensko na II. MS v Prahe (27.
3 - 1. 4. 2007).
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