
Zápis z jednání výboru HALAS č. III/6 

Jednání výboru proběhlo v neděli 13. 3. 2016 od 20:30 do 21:30 formou skype konference. 

Přítomni byli čtyři členové výboru: Jakub Hrazdira, Pavel Kadlečík, Aleš Marek a Jan 

Novotný. Jiří Hrdina se omluvil. 

1) Tisk soutěžních materiálů 

Vzhledem ke spokojenosti, kterou vyjádřili účastníci soutěží v Poděbradech, výbor HALAS 

doporučuje pokračovat ve spolupráci s firmou Plánotisk. Kontakt byl předán pořadatelům 

nejbližší soutěže – MČR v logice. 

2) Předregistrace pro mistrovství světa 

Pořadatelé mistrovství světa 2016 již spustili webové stránky (http://slovakia2016.org). 

Objevila se na nich informace, že během března mají členské státy WPF nahlásit pořadatelům 

očekávaný počet účastníků. Výbor HALAS předpokládá zvýšený zájem českých hráčů 

vzhledem k mimořádně příznivé geografické lokaci mistrovství (Senec, Slovensko). 

Pořadatelé slibují velkou kapacitu sálu, a tak zřejmě bude účast umožněna nejen „elitním“ 

týmům, ale též dalším zájemcům, například v kategoriích U18 a O50. Výbor HALAS pověřil 

předsedu, aby kontaktoval pořadatele a objednal pro ČR minimálně 12 a pokud možno, pak 

20 míst. 

3) Materiály z mistrovství světa 

Po konzultaci s WPF sdělujeme, že přístup k materiálům (úlohám) z MS je následující. 

HALAS má právo sestavit publikaci v českém jazyce s úlohami z MS a tuto prodávat. Zatím 

toho nevyužíváme, ale mohli bychom se pokusit. Dále platí, že člen HALAS (s českým 

občanstvím a se zaplaceným členským příspěvkem) může pro vlastní tréninkovou potřebu 

požádat předsedu o přístup k pdf souborům s úlohami z MS. Z hlediska zpětného přístupu je 

HALAS členem WPF od roku 2012, noví členové spolku pak získávají zpětný přístup stejně 

jako u materiálů z turnajů HALAS ligy. 

4) Mistrovství republiky v sudoku 

Výbor HALAS bere na vědomí zahájení přípravy MČRS ve stejných obrysech jako v loňském 

roce (Novotný – obsah, Marek – organizace), konkrétně Aleš Marek prověří možnost konání 

na Akademii Sting na konci září 2016. 

5) Ostatní 

Dále jsme hovořili o úpravách struktury webu sudokualogika, o možnosti zapojení do 

komunitního financování neziskových organizací prostřednictvím portálu www.givt.cz, 

o výsledkových listinách HALAS ligy a přepisu údajů o HALAS na soudu. 

zapsal Novotný 

 


