Zápis z jednání výboru HALAS č. IV/5
Páté jednání výboru HALAS proběhlo v pondělí 14. 5. 2018 od 20:00 do 22:00 formou skype
konference. Přítomni byli všichni členové výboru: Jana Hanzelková, Jakub Hrazdira, Jiří Hrdina,
Pavel Kadlečík a Jan Novotný.
Ve stále pokračujícím proudu emailové konverzace jsme se rozhodli zastavit a probrat několik
témat naživo. Rozebírali jsme:
téma REPREZENTACE


První kolo oslovení adeptů reprezentace proběhlo, termín na vyjádření do konce měsíce.



Informace o speciálních podmínkách účasti pro české hráče budou upřesněny (ze strany
pořadatelů) v debatě na MČRL v Praze.



Nominační schůze výboru proběhne v červnu.



Je třeba včas rozhodnout o zvažované „soutěži pro veřejnost“ při MS. Mimo jiné kvůli
možnosti pozvat juniory při celostátním finále 8. 6.



Debatovali jsme na téma přesnějšího stanovení podmínek pro určení pořadí reprezentantů
(nejen letos). Stačí aktuální reprezentační žebříček a hlasování výboru?



Připravíme jednu webovou stránku, která bude informace okolo reprezentace shrnovat.

téma ŽIVÉ TURNAJE


Rozhodčího pro MČRL v Praze určíme až na místě podle definitivního seznamu
přihlášených.



Pardubice: termín 21. 7., HALAS není hlavním pořadatelem, soutěže probíhají v rámci
festivalu Czech Open, základní informace jsou dostupné na stránkách festivalu.
http://www.czechopen.net/horni-navigace/dalsi-hry/sudoku-logika/



Kadlečík pověřen monitorovat zájem autorů o zapojení do přípravy turnajů v další sezóně.

téma STUDENTI


Regionální kola jsou za námi. Probíhá příprava na celostátní finále 8. 6. – pozvánky,
úlohy, sponzoři, ad.



Běží lhůta pro podání projektu do programu MŠMT na podporu soutěží v roce 2019,
projekt připraví Novotný a Hanzelková.



Hledáme dobrovolníky na testování úloh studentské ligy na fed-sudoku.

téma GDPR


Musíme vyhodnotit, kterých oblastí naší činnosti se dotkne směrnice o osobních údajích
GDPR.



S osobními údaji nakládáme v oblasti matriky a kontaktů na turnajové hráče.



Osobních údajů se dotýká zveřejňování výsledkových listin a fotodokumentace ze soutěží.

RŮZNÉ


Probrány drobné požadavky ze strany organizačního týmu MS. Znovu debatováno nad
správným postupem průběžné výměny informací.



Vyzýváme členy naší facebookové skupiny, aby v ní směle sdíleli pozvánky a informace,
které více či méně souvisí s naším společným koníčkem.

Máte-li chuť k zmíněným záležitostem něco říct, něco nám poradit, na něco se zeptat, směle
pište!
zapsal Novotný

