Redakčná pošta
Dostali sme od vás dve reklamácie ohodnotenia 1. príkladu z druhej série od
Petra Korcsoka a Martiny Pipíškovej. Petrovi sme už odpovedali prostredníctvom emailu. Martina reklamovala, že zadanie vylučuje možnosť, že by jaskyňa mala tvar
1× 1 . Ak však zvolíme m = n = 1 , dostávame práve takýto tvar jaskyne. Druhá časť
reklamácie sa vzťahovala na to, že v jej riešení bol uvedený postup, ktorým sa dá
prejsť celá šachovnica. Avšak v danom riešení sa prešľapuje len na dvoch, resp.
troch políčkach, pričom pri popísaných krokoch je možné pokryť maximálne 5
políčok, nehľadiac na to, že v jej riešení sa mince ukladajú inak ako v zadaní. Preto
ostáva v platnosti pôvodné hodnotenie.
Letné sústredenie sa uskutoční tradične v Štúrove v dňoch 23. až 27. augusta
2004. Pozvánky pošleme asi začiatkom júna.
Pozvaní účastníci: Boža Vladimír, Korcsok Peter, Pipišková Martina, Kuncová
Alexandra, Berta Peter, Derňár Marek, Blicha Martin, Holecyová Mária, Nagyová
Viktória, Perešíni Peter, Takács Michal, Knebl Jaroslav, Veselovská Lenka,
Pôbišová Zuzana, Vašková Lucia, Birkus Róbert, Bachratá Katarína, Mikeš
Ladislav, Rudík Peter, Takáč Slavomír.
Náhradníci: Selečéniová Ivana, Kolčáková Nina, Pipíšková Petra, Živčáková
Andrea, Bertová Slávka, Hornyák Zsolt, Kotry Matúš, Páldy Alexander,
Selečéniová Radka, Angyalová Tímea.

Pozvaných žiadame, aby nám čo najskôr (najneskôr do 15. júna) dali vedieť
prostredníctvom návratiek uvedených v pozvánke, či sa budú môcť zúčastniť
sústredenia. Náhradníkov pozveme potom, ale musia nám dať tiež čím skôr vedieť, či
majú o sústredenie záujem a na ktorú adresu im máme poslať pozvánku – môže to byť
aj počas prázdnin, ak by niekto ochorel, alebo z iných príčin nemohol nastúpiť.
Edukácia platí ubytovanie, stravu a cestu si platia účastníci, prípadne sponzori, či
škola.
Víťazom odovzdáme kalkulačky od sponzora CASIO na sústredení. Pokiaľ by
sa sústredenia nezúčastnili, pošleme im ich po niekom zo sústredenia alebo
v najhoršom poštou – podľa toho, čo nám dajú vedieť.
Všetkým víťazom, úspešným riešiteľom a ich učiteľom blahoželáme a všetkým
našim čitateľom želáme krásne prázdniny. Objednávky na nasledujúci ročník pošleme
v septembri.
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