Zápis z jednání výboru HALAS č. IV/6
Šesté jednání výboru HALAS proběhlo ve čtvrtek 14. 6. 2018 od 20:30 do 21:30 formou skype
konference. Přítomni byli čtyři členové výboru: Jakub Hrazdira, Jiří Hrdina, Pavel Kadlečík a Jan
Novotný.
Výhradním tématem jednání byli reprezentanti ČR pro MS 2018 v Praze.


Hrazdira informoval o emailové komunikaci s jednotlivými adepty reprezentace
vybranými dříve podle reprezentačního žebříčku a doporučení členů výboru.



Jasný zájem účastnit se listopadového MS jako soutěžící zatím projevili: Robert Babilon
(S i L), Jan Češka (S), Jakub Hrazdira (S), Raul Kačírek (S), Pavel Kadlečík (S), Martin
Kubík (S), Veronika Macků (S), Jakub Ondroušek (S), Karel Štěrba (S), Zdeněk Vodička
(L), Jana Vodičková (L), Nelly Pelc Vostrá (L), Klára Vytisková (S). Výbor s jejich
nominací souhlasí.



Někteří z výše uvedených váhají nad soutěžením v obou kategoriích. Dalších cca 5 lidí
váhá nad účastí na MS obecně. Možnost ozvat se výboru se zájmem o hráčskou účast na
MS 2018 je stále otevřená komukoliv. Termíny nominačního procesu jsou vypsány na
níže uvedené webové stránce týkající se české reprezentace. Také je možné ozvat se
pořadatelům MS s nabídkou pomoci v zázemí akce.



Rozdělení do týmů A-B-... bude provedeno v září, po MČRS a zkompletování
reprezentačního žebříčku. Nominační pravomoc přísluší výboru HALAS, jednotlivé
reprezentanty vyzýváme, ať případně projeví své preference.



Informace týkající se MS 2018 v Praze obecně naleznete na webové stránce
http://sudokualogika.cz/node/1975. České reprezentaci pro MS je věnována stránka
http://sudokualogika.cz/node/2007.



V rámci podpory reprezentace nabídl organizační výbor MS slevy pro české hráče
startující na listopadovém MS, této podpory si velmi vážíme a děkujeme za ní. Slevu ze
startovného dostanou hráči A a B týmů a také ti, kdo pomohou v průběhu týdne v zázemí
soutěže. Výbor HALAS je nakloněn myšlence, aby alespoň symbolickou slevu dostali
všichni reprezentanti.



Debatovali jsme o potenciální účasti nadějných juniorů se závěrem, že se na ně vztahuje
podobně jako na ostatní, že základem je jejich aktivní zájem.



Závěrem jsme si rozdělili úkoly v komunikaci s hráči, v komunikaci s pořadatelským
týmem a směrem k informování na webu.

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

