
Zápis z jednání výboru HALAS č. IV/2 

Druhé jednání nově zvoleného výboru proběhlo v úterý 19. 12. 2017 od 20:30 do 22:30 formou 

skype konference. Přítomni byli všichni členové výboru: Jana Hanzelková, Jakub Hrazdira, Jiří 

Hrdina, Pavel Kadlečík a Jan Novotný.  

Výbor HALAS srdečně děkuje Aleši Markovi za 6 let obětavé práce ve prospěch spolku ve 

funkci člena výboru. Věříme, že se budeme nadále potkávat na soutěžích a FED párty, 

a doufáme, že se můžeme ozvat o radu či pomocnou ruku v případě potřeby. 

Výbor vzal na vědomí informaci matrikářky o tom, že v souladu se stanovami bude k 31. 12. 

2017 ukončeno členství Michaely Bielikové, Michala Chrámeckého, Daniela Marka a Julie 

Vlkové. Zpráva o existujících informačních kanálech a možnosti kdykoliv se do řad spolku vrátit 

byla jmenovaným zaslána. 

Výbor zhodnotil jako úspěšnou členskou schůzi 9. 12., zápis včetně příloh je k dispozici na webu. 

Diskutovali jsme o časové náročnosti některých povinných bodů výroční schůze a o využívání 

plných mocí k zastupování – k druhému zdvořile připomínáme, že předání plné moci by měla 

doprovázet domluva mezi členy o jejím rozsahu. Chceme tomu jít do budoucna naproti včasným 

zveřejňováním programu schůze a důležitých dokumentů. 

Výbor diskutoval o problematice vadných úloh, otázce, která se opakovaně otvírá vždy nad 

novou situací z turnajové praxe. Rozhodli jsme se mírně upravit formulaci bodu 3.1.e Soutěžního 

řádu do následující podoby: 

Pokud hráč zjistí během řešení, že není možné splnit podmínky zadání, a zřetelně to k úloze 

napíše, pak mu mohou být přiznány body vypsané za její správné řešení. Pokud má některá 

zadaná úloha více řešení, která splňují podmínky zadání, jsou body přidělovány za jakékoliv 

takové řešení (ale jen jedno). 

V obecné rovině tímto žádáme autory, aby kladli důraz na korektnost zadání úloh; pořadatele, 

aby připomínali na začátku soutěže vybrané pasáže soutěžního řádu a aby v případě řešení 

sporných situací informovali všechny účastníky; rozhodčí, aby se nebáli projevit ráznost v duchu 

soutěžního klání; a hráče, aby nevyužívali případných nedostatků autorského díla v osobní 

prospěch, pokud jsou tyto nedostatky na první pohled zjevné. Věříme, že pak můžeme dosáhnout 

většího požitku z celého soutěžení a domů si společně z turnaje odnést ještě něco více. 

Výbor probral předpokládané parametry HALAS ligy 2018. Finální podoba bude určena na 

začátku ledna, protože v tuto chvíli chybí některé potřebné informace, především definitivní 

kalendář WPF GP. Celkově chceme zařadit 6 živých turnajů a 3 kola z WPF GP, což při 

dvojnásobném započítání MČR znamená až 10 výsledků za rok, z nichž se bude každému hráči 

počítat 7 nejhodnotnějších. V tuto chvíli předpokládaný plán akcí v roce 2018 vypadá 

následovně: 



 4. až 11. 11. 2018 – Mistrovství světa v sudoku a logice, Praha (garanti organizace: 

Zvěřina, Vytisková Z., Křenek; garanti obsahu: Novotný, Hrdina) 

 Živé turnaje HALAS ligy 

o 7. 4.– Poděbrady (organizace: Novotná J., obsah: Novotný) 

o květen (?) – MČR v logice, Praha (organizace: hledáme, obsah: Babilon) 

o 21./28. 7. – Pardubice (organizace: Zvěřina, obsah: hledáme) 

o 15. a 16. 9. (?) – MČR v sudoku, Brno (organizace: hledáme, obsah: Novotný) 

o 17. 11. – Mistrovství akademiků, Brno (organizace: Novotná H., obsah Novotný) 

o 8. 12. (?) – Zlatá Praha (organizace: Kačírek, obsah: Kadlečík) 

 Turnaje WPF GP zařazené do HALAS ligy 

o 2× sudoku a 2× logika v období leden až březen 

o 1× sudoku a 1× logika v období červen až srpen 

 Soutěže pro studenty 

o 12. 2. – regionální kolo Brno 

o 7. 3. – regionální kolo Strážnice 

o 6. 4. – regionální kolo Poděbrady 

o 13. 4. – regionální kolo Jičín 

o 20. 4. – regionální kolo Opava 

o 8. 6. – celostátní finále Brno 

Výbor sděluje, že při výběru reprezentantů ČR pro MS 2018 bude využíván reprezentační 

žebříček počítaný stejným principem jako v sezóně 2017. Podstatným faktem je, že mnoho hráčů 

české špičky se podílí na organizaci mistrovství, tedy volných míst bude dost a doufáme, že 

o reprezentační dres bude sveden patřičný boj. (Geograficky blíž už to být nemůže!) 

Výbor si na návrh předsedy následujícím způsobem rozdělil témata, jimž se jednotliví členové 

budou přednostně věnovat, samozřejmě ve vzájemné spolupráci a s přihlédnutím k aktuálním 

časovým možnostem. 

o Hanzelková – finance (pokladník), mládež 

o Hrazdira – internetové soutěže (WPF GP), zahraniční kontakty, reprezentace 

o Hrdina – do listopadu 2018 přednostně MS v logice 

o Kadlečík – živé turnaje, náborové aktivity 

o Novotný – koordinace (předseda), MS v sudoku, 3 konkrétní živé turnaje 

Další živé jednání nad rámec četné emailové komunikace je v plánu na začátku ledna. 

zapsal Novotný 


