
Právo ú časti na M ČR v řešení logických úloh 2021 (dále jen „MČRL 2021“) 
 
Kompletního programu hlavní soutěže jednotlivců se může zúčastnit kdokoliv, bez 
ohledu na věk a národnost. Mistrem ČR a medailisty budou vyhlášeni nejúspěšnější 
hráči s trvalým pobytem na území ČR. 
 
Juniorských kategorií při MČRL 2021 se účastní hráči narození v roce 2000 a mladší, 
konkrétně do kategorie do 21 let budou zařazeny ročníky 2000, 2001 a 2002, do 
kategorie do 18 let ročníky 2003, 2004 a 2005 a do kategorie do 15 let  ročníky 2006 
a mladší. Do kategorie nad 50 let budou zařazeni hráči narození v roce 1971 a dříve. 
 
Jednotlivé kategorie se neliší zadáním, pouze samostatnou výsledkovou listinou.  
 
Týmové soutěže se může účastnit libovolně sestavený tříčlenný tým, bez ohledu na 
věk a národnost. Tříčlenné týmy je možné sestavit předem nebo až na místě, do 
celkového pořadí týmové soutěže se počítají výsledky z týmových kol. Mistrem ČR a 
medailisty budou vyhlášeni nejúspěšnější týmy. 
 
Rozhodování v sout ěži 
 
Základním podkladem pro rozhodování v soutěži je Soutěžní řád HALAS a Přeborový 
řád ČSHAK. 
 
První instancí, která se bude zabývat vašimi řešeními, je sbor hodnotitelů pracující v 
zázemí soutěže. Je v zájmu každého hráče, aby si provedl kontrolu opravených 
soutěžních archů, které dostane zpět od pořadatelů. Pokud hráč nesouhlasí s 
hodnocením jednotlivých úloh, celkovým bodovým součtem nebo má jiné nejasnosti, 
může se obrátit na vedoucí sboru hodnotitelů, který s nim situaci vyřeší. 
 
Druhou instancí, v případě nespokojenosti s prací sboru hodnotitelů, je rozhodčí 
turnaje delegovaný organizátory soutěže. Jeho případné opravné rozhodnutí je 
konečné na místě soutěže.  
 
V případě trvající nespokojenosti se dále postupuje podle Soutěžního řádu HALAS a 
Protestního řádu ČSHAK. 
 
Hodnocení úloh 
 
Určený počet bodů za úlohu (nebo její části) získáte, pokud je celá kompletně a 
správně vyřešená. Bodové ohodnocení úloh bude uvedeno na čelní straně každého 
kola a také v zadání úloh.  
V kolech, kde bude možno získat body za vyřešení části úloh (2. kolo jednotlivců a 
týmová kola), bude nadto bodování vysvětleno pořadateli před začátkem kola. 
 
V případě kompletního řešení všech úloh kola před vypršením časového limitu je 
možné odevzdat soutěžní archy a přihlásit se tak o časovou bonifikaci. Doporučeným 
postupem je zvednutí ruky a hlasité vyslovení vlastního jména, případně slova 
„Hotovo“. Časovou bonifikaci získáte pouze, pokud budete mít kompletní a správné 
řešení všech úloh v daném kole. Bonifikace v případě odevzdání před časovým 
limitem v soutěži jednotlivců jsou 3 body za každou započatou minutu, v týmové 
soutěži pak 10 bodů za každou započatou minutu. 


