
entokrát jsme připravili soutěž opět tipovací nebo vlastně ani tipovací není? V tomhle radit nebudeme, posuďte raději 

sami. Inspirovali jsme se jednou z nejstarších loterijních her u nás a tou je Sportka. Věděli jste, že tuto hru si bylo 

možné zahrát už v roce 1957? Zatímco naši dědečkové či otcové si mohli vsadit na 6 čísel ze 49 jedenkrát týdně, nyní se 

losuje hned čtyřikrát. 

Co jsme ale nevěděli a co bylo opravdu tím, co nás inspirovalo k této soutěži je, že je možné si stáhnout soubor všech 

historicky vylosovaných čísel. Takováto krásná data se dají analyzovat mnoha způsoby, no uznejte sami. Tento soubor je 

k dispozici na stránkách provozovatele hry Sazka – archivy losovaných čísel. Nebo si můžete stáhnout již mírně 

upravenou verzi ve formátu STATISTICA: sta

V rámci naší soutěžní otázky tedy nepotřebujete udělat nic složitějšího než si vlastně zadarmo vsadit Sportku, vyberte

tedy 6 čísel, jenž podle Vás padnou při středečním slosování dne 28.8. Vyhrává ten, kdo určí správně co nejvíce tažených 

čísel v jednom ze dvou tahů. Pokud bude panovat shoda mezi účastníky, vítěze budeme losovat. Neuhádne-li nikdo 

žádné tažené číslo (v jednom nebo v druhém tahu), budeme losovat ze všech zúčastněných. 

Jak tipovat aneb nějaké rady?

Metod, jak vybrat Vaši kombinaci může být mnoho, například si můžete stáhnout historii jednotlivých tažení ve formátu

*.sta a zkusit si pohrát a analyzovat tahy přímo v softwaru STATISTICA , případně zvolit nějakou jinou metodu, která je 

Vám blízká:

Pro zajímavost nejčastěji tipovaná kombinace této hry je 1, 2, 3, 4, 5, 6, poté násobky „šťastného“ čísla 7, 14, 21, 28, 35, 

42.

Je už jen na Vás, jestli odhadnutá čísla skutečně vsadíte či pouze pošlete na naší adresu. Každopádně vyhrát ve Sportce je

lákavá možnost, ale vyhrát ve Sportce a ještě získat kurz dle vlastního výběru, tomu už se nedá odolat. 

Vybraných 6 čísel nám pošlete na adresu soutez@statsoft.cz nejpozději do 27.8.2013. 

StatSoft

Soutěž „Uhodni 6 čísel“

T

http://www.sazka.cz/cz/loterie-a-hry/sportka/statistiky/archivy-losovanych-cisel/
http://www.statsoft.cz/file1/data/Sportka.sta


Podmínky soutěže:

Výherce získává voucher na kurz dle vlastního výběru. Voucher je platný jeden rok od vystavení a je vázán pouze na 

jméno vylosovaného výherce. Voucher slouží jako volný vstup pro výherce na jeden z nabízených kurzů společnosti 

StatSoft. Výherce je povinen přihlásit se na jím vybraný kurz nejméně 14 dní před termínem konání vybraného kurzu. 

Podmínkou účasti je, že vybraný kurz bude otevřen a nebude plně obsazen. Voucher se nevztahuje na výcvik Six Sigma 

Green Belt.

Minulá soutěžní otázka - zadání

Jistě víte, že na našich internetových stránkách je možné si stáhnout trial verzi softwaru STATISTICA na měsíční vyzkoušení 

jeho funkcionalit: http://www.statsoft.cz/podpora/ke-stazeni/trial-verze-statistica/

Ptali jsme se Vás, kolik trial verzí bylo nainstalováno během ledna 2013. Správná odpověď zní a kouzelné číslo je: 323.

Minulá soutěžní otázka - vítěz

Soutěžícím, který byl nejblíže skutečnému počtu stáhnutých trial verzí softwaru STATISTICA je paní či slečna Jitka 

Štolcpartová, která vyhrává poukaz na kurz dne vlastního výběru. Gratulujeme.

http://www.statsoft.cz/podpora/ke-stazeni/trial-verze-statistica/
www.statsoft.cz/podpora/ke-stazeni/trial-verze-statistica/



