Pořádá

ŘEŠITELSKOU SOUTĚŽ PRO ČLENY KLUBU
Chcete se zbavit pavučin na svém propočtu a kombinačních schopnostech? Chcete na
sobě pracovat a zlepšit se, nebo vás prostě baví řešit úlohy? Že ale nemáte čas si pořád
hledat vhodné příklady? Pak je toto soutěž přesně pro vás!
1. O co půjde?

Každých 14 dní od listopadu do dubna bude na klubovém webu a
facebooku, v klubovně vyvěšené a e-mailem rozeslané zadání deseti
různě složitých diagramů. Budete mít dva týdny na jejich vyřešení a
poslání pomocí formuláře nebo jednoduše přes e-mail nebo Facebook.
Za každý správně a úplně vyřešený diagram získáte 5 bodů – kdo získá
nejvíc bodů, vyhraje.

2. Přihlášky :

Přihlásíte se jednoduše kdykoliv během soutěže tak, že odešlete řešení

3. Startovné :

0,- Kč – děláme to s láskou a pro vás – prostě jako od maminky

4. Odesílání odpovědí:
- Řešení odesílejte pouze jednou, až si budete jistí, že jste napsali vše
- Na konci varianty napište vždy hodnocení, ať si rozumíme
 Formulářem, na který najdete odkaz vždy u zadání,
 e-mailem na t.skalicky@email.cz,
 nebo to Skaldovi prostě pošeptáte – způsobů je hodně .
5. Vyhlášení výsledků:
- Proběhne v rámci zakončení sezóny – někdy okolo května
- Budou 4 kategorie: 0-1399, 1400-1649, 1650-1849 a >1850.
- Každá kategorie bude vyhlášena zvlášť.
- Do příslušné kategorie budete zařazeni podle ela, jenž budete mít
v době poslání první odpovědi – na konci budou ela úplně jinak,
protože se všichni budeme zlepšovat
6. O co hrajeme?:
Kromě místa v historii je pro vítěze každé kategorie připravena
kumulovaná sleva 200kč na startovné na OPEN Říčany
7. Časový program: Listopad – Duben, nové zadání každých 14 ± pár dní (jsme taky jenom
lidi )
1. kolo je naplánované na 1. 11. 2018, tak už si připravujte tužky a
sešity
8. Nejdůležitější člověk soutěže:
Tomáš Skalický – bude zadávat, opravovat, bodovat – prostě byste se
měli snažit získat si ho na vaši stranu 
Skoro se stydím za to, že tu zmiňuji takovou věc – takže se omlouvám,
ale stejně. Děláme to pro radost a místo v historii získáte už pouhou
účastí a snahou – nebojte. Stejně to umíte lépe než kdejaký počítač
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příjemné klubové zážitky a úspěchy přeje výbor klubu
9. Fair play:

