Živé turnaje a HALAS liga
V kalendářním roce 2015 uspořádal HALAS celkem 5 živých turnajů – Poděbrady (24 soutěžících),
MČRL (31), MČRS (49+28), MAČR (43) a Zlatou Prahu (34).
Účast tedy kolísá, atraktivita sudoku je zjevně vyšší než logických úloh, dále výkyvy připisujeme
zejména studentským účastem, víceméně nahodilým podle místa konání a toho, jakým
komunikačním kanálem se k soutěžícím informace dostala, nicméně i tento způsob rozšíření účasti by
mohl do budoucna přinést pár nových tváří do našich řad. Vzhledem ke stagnující nebo mírně
klesající účasti zatím Výbor neuvažuje o rozšíření počtu živých turnajů a tak k rozšíření nabídky slouží
zejména seriál podniků WPF GP, kde se, ačkoliv HALAS nemá vliv na obsah, dají očekávat úlohy
odpovídající úrovně.
Trochu stínem těchto živých turnajů zůstává, že o tři z nich se autorsky postaral jediný člověk, nezmar
Krtek, což je slabým místem HALASu a bylo by vhodné autorství do budoucna rozdělit mezi více lidí.
Tímto tedy žádám všechny, kteří by mohli v tomto směru pomoci, o to, aby se ozvali a přispěli svým
dílem. MČRL bylo autorsky pokryto přeshraniční spoluprací se slovenskými autory reciproční
výměnou za naše autorství pro jejich akci. Bohužel letos neproběhl ani jeden sudokucup, důvodem je
zejména vytíženost provozovatele ve spojení s nedostatkem autorů. Projekt HALAS ligy tak opět
doznal díky vynechání SC až v průběhu roku úprav, což jistě nevrhá na celou organizaci dobré světlo.
V logice bylo tedy do celoroční soutěže možno získat body na sedmi soutěžích (kromě živých turnajů
výše jmenovaných ještě WPF SVK a WPF GER), započítáno do výsledků ligy bylo každému nejvýše 5
nejlepších turnajů. V sudoku pak turnajů bylo šest (navíc WPF SRB), započítávaných však ovšem také
pět. Vítězem HALAS ligy v sudoku se stal Jakub Ondroušek před Janem Zvěřinou a Jakubem
Hrazdirou, v řešení logických úloh pak tato sezóna poznala dva vítěze, shodným počtem 242 bodů
obsadili první místo Jakub Ondroušek a Jan Novotný, třetím do party na stupních vítězů pak byla Jana
Vodičková.
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Celkově se všech soutěží zúčastnilo 267 studentů. Z 89 tříčlenných družstev tvořili 36 družstev
středoškoláci, zbytek žáci základních škol.
Vyvrcholením bylo MČR v sudoku juniorů ve 3 kategoriích (do 15, do 18 a do 21 let)
Pro nábor účastníků zorganizoval Honza Novotný s Karlem Tesařem Studentskou kvalifikační soutěž
na Sudokucupu. Účast byla bohužel tragická. Nicméně do Brna nakonec přijelo 28 juniorů, což je
slibný začátek. Otázka, jak přilákat na MČR mládež v masovějším měřítku nicméně zůstává.

Webová soutěž
Webová soutěž se přehoupla během letošního roku přes sté kolo.

Aktuálně registruje 34 aktivních hráčů, což je podobné jako vloni a odpovídá to víceméně počtu hráčů
na většině turnajů. Celkem už luštilo 75 lidí, ale trvale přilákat nové luštitele se také příliš nedaří.
I tady stojí za 80% úloh Honza Novotný, trochu se flákal Jirka Hrdina. Naopak autorsky se nadějně jeví
Pavel Kadlečík a Petr Lichý.

Krtkův pohár
Obdivuhodnou výdrž má Honza Novotný i ve vytváření úloh pro Krtkův pohár, který si našel také svou
stabilní základnu luštitelů, a to z celého světa. Neúnavným tempem 9 úloh týdně v roztodivných
variacích stále zásobuje lačné luštitele svými podařenými kousky.

WPF GP
Sudoku
Alespoň jednoho ze osmi kol se letos zúčastnilo 679 hráčů z 53 zemí světa. Českých hráčů a hráček se
zapojilo 42, z toho 32 z nich alespoň čtyřikrát.
Jedno z kol mělo i české autory (Hrdina, Hrazdira)
Pořadí Čechů po základní části:

1. (2. místo) Jakub Ondroušek (587,93 bodů)
2. (17.) Jan Zvěřina (450,16)
3. (21.) Jan Novotný (431,43)
4. (25.) Klára Vytisková (408,01)
5. (34.) Jakub Hrazdira (373,58)
6. (43.) Veronika Macků (322,94)
7. (71.) Jana Vodičková (268,90)
8. (72.) Jiří Hrdina (267,53)
9. (78.) Jana Hanzelková (262,62)
10. (79.) Petra Čičová (262,26)
Finále proběhlo během WSC/WPS s výsledkem
1st Kota Morinishi (JAP)
2nd Timothy Doyle (FRA)
3rd Tiit Vunk (EST)
5th Jakub Ondroušek
Logika
Alespoň jednoho z osmi kol se letos zúčastnilo 543 hráčů z 44 zemí světa. Českých hráčů a hráček se
zapojilo 34, z toho 28 alespoň dvakrát.
Pořadí Čechů po základní části:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

(21. místo) Jakub Ondroušek (371,64 bodů)
(26.) Jan Novotný (365,29)
(27.) Jana Vodičková (363,55)
(41.) Jakub Hrazdira (300,05)
(87.) Jiří Hrdina (204,73)
(112.) Veronika Macků (185,95)
(115.) Pavel Kadlečík (183,19)
(136.) Jana Hanzelková (167,86)

9. (204.) Martina Macháčková (126,58)
10. (211.) Zdeněk Vodička (122,96)
Finále proběhlo během WSC/WPS s výsledkem
1st place - Ulrich Voigt (GER)
2nd place - James McGowan (GBR)
3rd place - Ken Endo (JAP)

Mistrovství světa
Vrcholem snažení české špičky bylo již tradičně Mistrovství světa, které se letos konalo 11.-18.10.
v Bulharsku, konkrétně v Sofii. Výpravy se zúčastnilo celkem 14 soutěžících (12 v obou kategoriích)
plus kapitán, tedy výprava poměrně bohatá. Jako již tradičně dosáhli naši zástupci výborných
výsledků, medailových v sudoku jednotlivců Kuba Ondroušek (3. místo) a v sudoku týmů tým A ve
složení Ondroušek, Hrazdira, Novotná, Novotný. A-tým v logice pak obsadil místo páté, z jednotlivců
pak velkého zlepšení dosáhl Jan Zvěřina (14. místo v sudoku).
Příští rok se MS koná na Slovensku, takže boj o místa v nominaci bude ostrý, tentokrát omluvenky
z finančních důvodů neočekáváme…

Kalendář 2016
Kalendář turnajů pro rok 2016 ještě nebyl definitivně schválen, nicméně z živých turnajů lze jistě slíbit
Poděbrady, MČRL, MČRS a Zlatou Prahu. O osudu MAČR ještě rozhodnuto není, ale budeme se snažit
i tento turnaj zachovat. O přesných termínech budeme včas informovat.

