
Zápis z jednání výboru HALAS č. III/4 

Jednání výboru proběhlo ve čtvrtek 28. 1. 2016 od 20:30 do 22:45 formou skype konference. 

Přítomni byli všichni členové výboru: Jakub Hrazdira, Jiří Hrdina, Pavel Kadlečík, Aleš Marek 

a Jan Novotný. 

1) Debata o reprezentaci 

Hlavním bodem programu bylo uzavření debaty o reprezentaci otevřené na předchozí schůzi. 

Výbor HALAS vyhlašuje pro sezónu zakončenou mistrovstvím světa 2016 na Slovensku žebříček 

výkonnosti adeptů reprezentace s následujícími parametry: 

Zařazeno je 8 turnajů z kalendáře HALAS ligy, počínaje mistrovstvím akademiků 2015 a konče 

MČRS v září 2016. Mistrovství republiky se v každé kategorii počítá dvakrát. Průměrný bodový 

zisk čtveřice nejlepších na každé soutěži je považován za základnu a výkony hráčů jsou lineárně 

normovány k této základně. Za výsledné skóre získané na konci sezóny se považuje součet 

nejvýše pěti nejlepších výsledků každého hráče. 

Tento žebříček bude ne jediným, ale hlavním podkladem pro stanovení nominace hráčů. Po 

zjištění zájmu a podle požadavků pořadatele stanoví složení reprezentačních týmů a jejich 

kapitány výbor HALAS. 

Dále výbor HALAS včas pověří manažera reprezentace, který bude koordinovat přihlašování, 

zajištění dopravy a další logistiku; a delegáta ČR pro sněm WPF. 

Krátce jsme též hovořili o příspěvku reprezentantům. Reprezentanti ve výboru přítomní se shodli, 

že výše příspěvku aplikovaná v minulých letech je, bohužel, zanedbatelná v kontextu skutečných 

nákladů vynaložených hráčem a zároveň součet příspěvků výrazně zatěžuje rozpočet HALAS. 

Nepodaří-li se najít významného sponzora pro reprezentaci, pokusíme se uvedené prostředky 

převést na jinou, nepřímou podporu reprezentace. 

2) Ostatní 

Novotný informoval o lednových studentských turnajích. 

Novotný informoval o stavu přípravy turnaje v Poděbradech (5. 3. 2016). 

Výbor HALAS schválil rozdělení soutěží jednotlivců na tomto turnaji na A a B kategorii s tím, že 

kategorie A bude do HALAS ligy započítána dle soutěžního řádu a kategorie B stejným 

principem, ale s polovičními body pro vítěze (15+10). 

Výbor HALAS schválil dodatek k soutěžnímu řádu týkající se startovného pro juniory: a) junior 

(= hráč mladší 19 let) účastnící se prvního živého turnaje HALAS ligy startuje zadarmo – „na 

zkoušku“ – tak jako každý nováček, b) junior účastnící se druhého a dalšího živého turnaje 



HALAS ligy platí minimální sazbu startovného ve výši 50 Kč, c) junior, který je členem HALAS, 

má nárok na stejnou slevu jako dospělí členové (50 Kč) na každém turnaji a tedy startuje zdarma. 

Pro nejbližší období plánujeme úkoly týkající se webu sudokualogika, mj. revizi uživatelských 

účtů, rolí a práv, dále pak zpřehlednění struktury hlavního menu. 

zapsal Novotný 


