
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU  ŢILINA, Kuzmányho 105, Ţilina  

   

  

  Váţ. riaditeľstvo  

      základných a stredných škôl 

 v meste Ţilina 

 

 

 

Váš list zo dňa    naše číslo: vybavuje linka:  Žilina 31.8.2021 

  Vaneková Darina 0903 146 568 

 

 

 

VEC: SUDOKU – propozície Ligy ţiakov a mládeţe 

 

         Po úspešných predchádzajúcich ročníkoch riešiteľov sudoku, Centrum voľného času, 

Kuzmányho 105, Žilina pozýva Vašich žiakov do ďalšieho  ročníka súťaže. 

  

Niečo o súťaţi:  

Tak ako bolo v minulých rokoch zvykom, súťaž je viackolová, uskutoční sa 1x za mesiac. Na 

prvé stretnutie  je potrebné doniesť vypísanú a rodičmi podpísanú prihlášku účastníka 

(prihláška je pripojená v prílohe) Konečné výsledky vyhlásime po ukončení posledného kola 

súťaže, ktoré je na pláne v máji 2022. Ocenia sa najlepší jednotlivci vo všetkých troch 

kategóriách. 

 

Na každom stretnutí budú súťažiaci riešiť 5 úloh v časovom limite 60 minút. Riešiť sa budú 

len úlohy sudoku. Rozhodujúce je správne riešenie úloh, ktoré bude ohodnotené od 1-5 

bodov. Ďalším kritériom je rýchlosť riešenia úloh. Víťazom kola je ten, kto získa najviac 

bodov za správne riešenie.  

 

Štartovné: na obdobie do konca kalendárneho roka 2021 je zápisné 1 euro  

 

Kategórie:  

I.ktg vek 6-10 rokov nar. 2011 a mladší 

II.ktg vek 11-15 rokov nar. 2006 a mladší 

III.ktg vek 16-18 rokov nar. 2003 a mladší 

 

Dátum konania 1.kola Ligy Sudoku bude 14.9.2021 o 12:30 – utorok, na prízemnom 

poschodí CVČ , Kuzmányho 105, náhradné kolo 16.9.2021– štvrtok o 12:30 hod. 

 

Na kolo je potrebné  priniesť vypísanú prihlášku. 

  

Prosíme Vás o sprostredkovanie tohto oznamu Vašim žiakom a pedagógom. 

Umožnime spolu všetkým, ktorí majú o túto hru záujem, aby si mohli porovnať logický 

úsudok, rýchlosť, správnu stratégiu a aby mohli predviesť svoj talent. 

 

V prípade, že študenti sú v danom termíne na sústredení, alebo majú inú odôvodenú prekážku, 

je možné po odovzdaní prihlášky dohodnúť náhradný termín. 

Prihlášky treba doručiť do 15.9. 2021 mailom: kruzkycvc@gmail.com, alebo osobne v CVČ.  

 
 

         

      Mgr. Annamária Mihalčinová 

      riaditeľka CVČ 
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