
Zápis ze schůze výboru HALAS ze dne 17.6.2019 
 

Místo konání:  Skype 

Přítomní: Novotný (Nov), Hanzelková (Han), Kadlečík (Kad), Hrazdira (Hra), Hrdina (Hrd) 

 

Agenda: 

Nominace na MS 2019 

 Co je třeba rozhodnout teď a co můžeme nechat na později 

o Hrd: Zájemce o repre máme podchycené, o A-týmu lze rozhodnout až na podzim. Do 

té doby se může leccos stát a máme ještě 3 turnaje do žebříčku 

o Nov: Info na Webu je zastaralé, mezitím proběhla řada mailů, kde jsme psali, že 

rozhodneme po MČRS 

o Kad: Někteří hráči podmínili svou účast tím, že budou v určitém týmu, ti chtějí mít 

jasno už teď 

o Hra: Jména nominovaných máme, složení týmů můžeme klidně odložit 

o Han: Co jsme konkrétně psali?  

o Nov: Podstatný je mail z 3.5. Dřívější termín nominace je vhodný s ohledem na 

případný společný trénink týmů 

 Čím se řídit při rozhodování o nominaci 

o Hra: V této chvíli se nedokážu rozhodnout, žebříček není úplný 

o Nov: Žebříček není absolutní kriterium, slouží výboru jako podklad pro rozhodnutí a 

hráčům pro orientaci, jak jsou na tom 

o Kad: Bylo by možné stanovit přesnější kriteria? 

o Nov: Může se stát, že někdo spadne v žebříčku kvůli nějaké náhodě, indispozici apod. 

o Han: Já se rozhoduju podle žebříčku. Ať si to každý hráč vybojuje. 

o Kad: Jasná kriteria chybí i hráčům 

o Hrd: Může se zavést např. možnost posunout hráče max o 5% od jeho žebříčkové 

hodnoty, ale tak to asi stejně děláme intuitivně. Každý z výboru dává žebříčku 

nějakou váhu a rozhoduje dle svého nejlepšího svědomí. Za Víti Koudelky to taky bylo 

na jeho uvážení, teď to je na uvážení a hlasování 5 členů výboru. 

o Nov: Já bych chtěl slyšet od hráčů, že mají ambice (být v A-čku, být v B-čku). Měli by 

to jasně říct 

o Han: Jestliže většina nerespektuje striktně žebříček, pak nemusíme čekat na další 

turnaje a můžeme zkusit vytvořit týmy teď. Uvidíme, jestli se na něčem shodneme.  

 Hlasování 

o Budeme hlasovat o A-týmu, ten je jediný důležitý (oficiální a hráči mají možnost 

postoupit do playoff). Ostatní týmy jsou v podstatě rovnocenné.  

o Nov: Jak uvažujete o nominaci v sudoku a logice, odděleně nebo společně 

o Víceméně všichni: v zásadě nezávisle, ale zohledňují nominac hráčů na hraně 

nominace do A-týmu 



o Hrd, Kad: Existují nějaké předem vyloučené varianty? 

o Nov: Moje priority jsou – umožnit Gotrochovi a Klárce být v A-týmu sudoku, 

soustředit se na logiku a pokud možno být s Betty v týmu, ale nevylučuju předem nic 

o Všichni  napsali své návrhy nominací 

o Nov: Účast v A-tým sudoku je možná, jen bere síly s ohledem na logiku. Psychický tlak 

v A-týmu je výrazně vyšší 

o Hrd: Přál bych si úspěch v logice, ale tam máme reálně na 5-6 místo. V sudoku 

bojujeme o medaile a snad i o zlato. Měli bychom nasadit to nejlepší, co máme 

o Závěr: Vykrystalizovaly 3 varianty složení sudoku + logika. Kad je odešle s průvodním 

komentářem k vyjádření všem potenciálním členům A-týmů 

 Varianta 1:  

 Sudoku A - Ondroušek, Zvěřina, Hrazdira, Vytisková  

 Logika A - Novotný, Ondroušek, Vodičková, Novotná  

  

 Varianta 2:  

 Sudoku A - Ondroušek, Zvěřina, Novotný, Novotná  

 Logika A - Novotný, Ondroušek, Vodičková, Hrazdira  

  

 Varianta 3:  

 Sudoku A - Ondroušek, Zvěřina, Novotný, Hrazdira  

 Logika A - Novotný, Ondroušek, Vodičková, Novotná 

 Závěr 

Členové výboru zvažovali 2 možné postupy schvalování nominace:  

1)      Okamžité s odůvodněním, že bodové hodnoty zbylých turnajů nemohou zásadně ovlivnit 
získaných 19 hodnot v reprežebříčku, nabízí se větší časový interval na trénink a sehrání týmů a 
před platbou startovného budou hráči znát v jakém jsou týmu.  

2)      Ke schválení nominace dojde až po odehrání celého kalendáře čítající 23 hodnot, 
s posledním turnajem GP na začátku srpna. Při požadavcích organizátorů ke konečné nominaci, 
která je momentálně očekávaná na začátku července (tj. informace o počtu českých hráčů, kteří 
se mohou zúčastnit), budou potvrzeni všichni kandidáti do naplnění kvóty, rozdělení hráčů do 
týmů bude však schváleno až po posledním turnaji sezóny. 

Reprezentační A týmy jsou nejvíce podrobeny výkonnostnímu kritériu, na základě výsledků 
z aktuální sezóny, popř. výsledků z minulých MS. Ze sportovního hlediska se odvíjí úspěch naši 
reprezentace dle jejich výsledků, proto i debata, která v rámci posledních týdnů či měsíců 
probíhala v okruhu reprezentantů a výboru, dala mnoho podnětů pro jejich nominaci. Návrh 3 
variant rozdělení do A týmů, které byly výsledkem jednání výboru a hlasování jejich členů, jsou 
prvním krokem k oběma výše navrženým postupům konečné nominace. Návrhy rozdělení do 
ostatních reprezentačních týmů (B, C, D + UN v sudoku a B, C, D + UN v logice) jsou na programu 
v rámci výborové komunikace nyní. 

 

Zapsal J.Hrdina  


