Šachový svaz České republiky
Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – Strahov, tel: 220 512 586, fax: 257 210 981, e-mail: chess@cstv.cz

Sportovně technická komise

Zápis
ze schůze rozšířené STK ŠSČR, která se uskutečnila
v neděli 22. května 2011 od 10:00 do 18:00 hodin
v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě

Přítomni:
- členové STK: Záruba, Cypris, Kaluţný, Chrz, Burda, Sabol
- člen rozšířené STK: Buchníček
- předsedové STK krajů: Durchan, Hrdlička, Kropík, Lasík, Myšulka, Průdek, Slavík, Sviták, Šperl
- vedoucí skupin (nejsou-li předsedy krajských STK): Malec, Kořínek.
Omluveni:
- členové STK: Přikryl.
- předsedové STK: Navrátilová, Ondreját, Siebenbunger, Býma
- vedoucí skupin (nejsou-li předsedy krajských STK): Šmajzr, Benák

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení v 10,00 hodin, schválení programu
Schválení výsledků soutěţí druţstev ročníku 2010/2011, pokuty, spory atd.
Zhodnocení práce vedoucích soutěţí, schválení odměn, připomínky, náměty ke zlepšení
Termínový kalendář 2011/2012
Rozdělení druţstev do skupin
Projednání a schválení Rozpisu soutěţí druţstev2011/2012
Návrhy na změny Soutěţního řádu
Projednání statutu vedoucího soutěţe
Různé

1. Zahájení a schválení programu
Vedením schůze se ujal předseda STK ing, Petr Záruba a schůzi zahájil v 10:00. Na základě statutu STK byl
členům rozšířené STK (přítomní předsedové krajských STK, vedoucí soutěţí v sezóně 2010/2011, Petr
Buchníček) udělen hlas rozhodující, vyjma rozhodnutí ve kterých si úzká STK předem vyhradí hlasování jen
pro sebe.
Poté bylo provedeno schvalování programu. Schválení programu uvedeného v pozvánce:
Počet hlasujících 16, z toho 16 pro, 0 proti a 0 se zdrţelo. Program byl přijat.

2. Schválení výsledků soutěží družstev ročníku 2010/2011, pokuty, spory atd.

Po domluvě všech členů rozšířené schůze STK bylo rozhodnuto, ţe schvalování výsledků a pokut bude
probíhat postupně od Extraligy aţ po 2. ligu F. Pokud druţstvo zaslalo k udělené pokutě vyjádření, to bylo
citováno před všemi členy rozšířené STK. V případě, ţe některý ze členů rozšířené STK nesouhlasil
s navrhovanou pokutou pro některé druţstvo v dané soutěţi, mohl podat protinávrh a o této pokutě bylo
hlasováno zvlášť. Poté se schvalovaly výsledky a pokuty jako celek v dané soutěţi.
Extraliga:
Proti pokutám nebyl podán ţádný protinávrh a tak bylo provedeno schvalování výsledků a těchto pokut:
Tatran Litovel
1000,- Kč za pozdní nahlášení výsledků 10. kola
ŠK Mahrla Praha
5000,- Kč za nenastoupení Sergeie Zhigalka k ţádnému utkání
ŠK Mahrla Praha
2500,- Kč za nastoupení Davida Grosse pouze k jednomu utkání
ŠK Labortech Ostrava
5000,- Kč za nenastoupení Grzegorze Gajewskiho k ţádnému utkání
ŠK Zikuda Turnov
5000,- Kč za nenastoupení Igora Štohla k ţádnému utkání
BŠŠ Frýdek-Místek
2500,- Kč za nastoupení Zigurdse Lanky pouze k jednomu utkání
Počet hlasujících 16, z toho 16 pro, 0 proti, 0 se zdrţelo. Výsledky a pokuty Extraligy byly schváleny.
1. liga - V:
Proti pokutám nebyl podán ţádný protinávrh a tak bylo provedeno schvalování výsledků a těchto pokut:
Mittal Ostrava
1500,- Kč za nastoupení Sergeje Berezjuka pouze k jednomu utkání
ŠK Zlín B
300,- Kč za neobsazenou 8. šachovnici v 5. kole
ŠK Duras Brno
600,- Kč za neobsazenou 8. šachovnici v 5. a v 7. kole
TJ TŢ Třinec B
600,- Kč za neobsazenou 7. a 8. šachovnici v 11. kole
Panda Rychnov
300,- Kč za neobsazenou 8. šachovnici v 11. kole
Počet hlasujících 16, z toho 16 pro, 0 proti, 0 se zdrţelo. Výsledky a pokuty 1. ligy - V byly schváleny.
1. liga - Z:
Proti pokutám nebyl podán ţádný protinávrh a tak bylo provedeno schvalování výsledků a těchto pokut:
Šakal Kozolupy
1000,- Kč za nenastoupení hráče uvedeného v sestavě (6. kolo)
QCC České Budějovice
1000,- Kč za nenastoupení hráče uvedeného v sestavě (9. kolo)
TJ Sokol Praha Kobylisy
1500,- Kč za nastoupení Přemysla Bělašky pouze k jednomu utkání
ŠK AD Jičín
3000,- Kč za nenastoupení Antona Korobova k ţádnému utkání
Počet hlasujících 16, z toho 16 pro, 0 proti, 0 se zdrţelo. Výsledky a pokuty 1. ligy - Z byly schváleny.
2. liga A:
Proti pokutám nebyl podán ţádný protinávrh a tak bylo provedeno schvalování výsledků a těchto pokut:
Sokol Platan Písek
1000,- Kč za nenastoupení hráče uvedeného v sestavě (8. kolo)
Šachový klub Viktoria Ţiţkov 300,- Kč za neobsazenou 8. šachovnici v 10. kole
ŠK Líně
300,- Kč za neobsazenou 8. šachovnici v 11. kole
Sokol Domaţlice
900,- Kč za neobsazenou šachovnici v 9. kole a 2x v 11. kole
Sokol Plzeň Letná
900,- Kč za neobsazenou šachovnici v 7., 9. a 11. kole
Sokol Vyšehrad B
500,- Kč za pozdní zaslání partií 10. kola
OAZA Praha
500,- Kč za pozdní zaslání partií 9. kola
OAZA Praha
1000,- Kč za nenastoupení hráče uvedeného v sestavě (8. kolo)
OAZA Praha
300,- Kč za neobsazenou 8. šachovnici ve 4. kole

Počet hlasujících 16, z toho 16 pro, 0 proti, 0 se zdrţelo. Výsledky a pokuty 2. ligy A byly schváleny.
2. liga B:
Podán návrh na sníţení pokuty pro 1. Novoborský ŠK C za řádné neplnění pořadatelských povinností
z 2000,- Kč na 300,- Kč:
Počet hlasujících 16, z toho 16 pro, 0 proti, 0 se zdrţelo. Návrh byl přijat.
Proti další pokutě nebyl podán ţádný protinávrh a tak bylo provedeno schvalování výsledků a těchto pokut:
1. Novoborský ŠK C
300,- Kč za řádné neplnění pořadatelských povinností
TJ DUKLA Praha
1000,- Kč za nenastoupení hráče uvedeného v sestavě (4. kolo)
Počet hlasujících 16, z toho 16 pro, 0 proti, 0 se zdrţelo. Výsledky a pokuty 2. ligy B byly schváleny.
2. liga C:
Proti pokutám nebyl podán ţádný protinávrh a tak bylo provedeno schvalování výsledků a těchto pokut:
Desko Liberec
500,- Kč za pozdní zaslání partií 5. kola
ŠK Zikuda Turnov B
1000,- Kč za nenastoupení hráče uvedeného v sestavě (9. kolo)
ŠK Zikuda Turnov B
300,- Kč za neobsazenou šachovnici (9. kolo)
TJ Slavia Hradec Králové B
300,- Kč za neobsazenou šachovnici (11. kolo)
TJ Neratovice
500,- Kč za pozdní zaslání partií 5. kola
TJ Neratovice
3300,- Kč za nastoupení hráčů (11x) bez zaplacených registračních
příspěvků po 1. 2. 2011
Počet hlasujících 18, z toho 18 pro, 0 proti, 0 se zdrţelo. Výsledky a pokuty 2. ligy C byly schváleny.
2. liga D:
Proti pokutám nebyl podán ţádný protinávrh a tak bylo provedeno schvalování výsledků a těchto pokut:
ŠK Caissa Třebíč B
1500,- Kč za nastoupení Martina Kropíka pouze k jednomu utkání
ŠK Duras Brno B
600,- Kč za neobsazenou šachovnici (6. a 11. kolo)
Sokol Bedřichov
300,- Kč za neobsazenou šachovnici v 8. kole
Lokomotiva Brno
600,- Kč za neobsazenou 7. a 8. šachovnici v 8. kole
AKIS Pardubice
300,- Kč za neobsazenou 8. šachovnici v 10. kole
Počet hlasujících 18, z toho 18 pro, 0 proti, 0 se zdrţelo. Výsledky a pokuty 2. ligy D byly schváleny.
2. liga E:
Nepodán ţádný protinávrh, proto bylo provedeno schválení výsledků a těchto pokut:
ŠK HPM TEC Hustopeče 1500,- Kč nastoupení Pavola Federiče pouze k jednomu utkání
ŠK HPM TEC Hustopeče 300,- Kč za neobsazenou šachovnici
MKS Holešov
300,- Kč za neobsazenou šachovnici
ŠK Lokomotiva Brno A 2000,- Kč 2x1000.- Kč za nenastoupení hráče k zápasu
Orel Ořechov
300,- Kč za neobsazenou šachovnici
Počet hlasujících 18, z toho 18 pro, 0 proti, 0 se zdrţelo. Výsledky a pokuty 2. ligy E byly schváleny.
2. liga F:
Podán návrh na sníţení pokuty pro Labortech Ostrava za nenastoupení V. Tally k ţádnému utkání z 3000,Kč na 1500,- Kč z důvodu zahraniční stáţe a zpoţděném návratu z důvodu nemoci:
Počet hlasujících 18, z toho 2 pro, 15 proti, 1 se zdrţel. Návrh byl zamítnut.

Proti ostatním pokutám nebyl podán ţádný protinávrh a tak bylo provedeno schvalování výsledků a těchto
pokut:
TŢ Třinec
1000,- Kč za nenastoupení hráče uvedeného v sestavě v 6. kole
BŠS Frýdek-Místek
600,- Kč za neobsazenou 8. šachovnici v 8. a 11. kole
Labortech Ostrava
3000,- Kč za nenastoupení Vladimíra Tally k ţádnému utkání
Počet hlasujících 18, z toho 18 pro, 0 proti, 0 se zdrţelo. Výsledky a pokuty 2. ligy F byly schváleny.
3. Zhodnocení práce vedoucích soutěží, schválení odměn, připomínky, náměty ke zlepšení.
Na začátku projednávání tohoto bodu předseda jménem STK poděkoval vedoucím soutěţí za odvedenou
práci.
Protoţe předseda STK a ani pověřený člen STK David Ciprys neobjevili za celou sezónu jediný problém
s vedením soutěţí, navrhl předseda potvrdit všem vedoucím soutěţí vyplacení odměn v plné výši.
Počet hlasujících 18, z toho 16 pro, 0 proti, 2 se zdrţeli. Návrh byl schválen.
Po schválení výše odměn vedoucím soutěţí se přešlo k diskuzi o nutných změnách nebo vylepšeních při
vedení soutěţí. Závěry z této diskuze jsou:
a) Vedoucí soutěţí jsou povinni prezentovat soutěţe v db.chess.cz a chess-results.com s diakritikou
b) Vedoucí soutěţí vhodným způsobem zvolí označení „písmenkových hráčů“, tak aby tito hráči mohli být
identifikováni v db.chess.cz a chess-results.com. Např. příslušné písmenko v závorce za jménem.
c) V úvodní a závěrečné zprávě uvádět u všech druţstev nejen název druţstva, ale i oddílovou příslušnost.
d) Vedoucí soutěţí v db.chess.cz v domovské stránce soutěţe uvedou odkaz na soutěţ v chess-results.com.
e) Předseda STK zajistí ve spolupráci s vedoucími soutěţí „seskupení“ všech ligových soutěţí v chessresults.com
f) Předseda STK pověřen jednáním s webmasterem a správcem db.chess.cz, aby do databáze soutěţí
přibyla kolonka pro národní ELO a označení „písmenkového“ hráče
4. Termínový kalendář 2011/2012
Před schvalováním termínového kalendáře vystoupil Pavel Chrz s návrhem přesunout první dvojkolo
Extraligy z 8. + 9. 10. 2011 na 18. + 19. 2. 2012 a kola přečíslovat z důvodu kolize prvního dvojkola
s Mitropou. Předseda STK zaúkolován, aby se dotázal zástupců extraligových týmů, která varianta
termínového kalendáře jim více vyhovuje, aby VV ŠSČR měl podklady pro případnou změnu. Téma krátce
diskutováno a poté se přešlo ke hlasování o obou variantách. Nejprve o původní variantě s Extraligou
v termínu 8. + 9. 10. 2011:
Počet hlasujících 18, z toho 15 pro, 1 proti, 2 se zdrţeli. Původní verze termínového kalendář byla
schválena.
Tento kalendář je uveden v příloze 1. Poté se hlasovalo o upravené verzi termínového kalendáře s termínem
extraligy 18. + 19. 2. 2012:
Počet hlasujících 18, z toho 1 pro, 9 proti, 8 se zdrţelo. Nová verze termínového kalendář byla zamítnuta.

Po hlasování byl předseda STK upozorněn, ţe první by se mělo hlasovat o protinávrzích, v opačném gardu
neţ byly podány, a v případě jejich neschválení, přejít ke schválení původní verze. Předseda STK uznal tuto
připomínku s tím, ţe se jí bude schůze rozšířené STK v dalším jednání řídit.
5. Rozdělení družstev do skupin
Před projednáváním tohoto bodu byly členům rozšířené STK předloţeny mapky s návrhy rozdělení všech
ligových soutěţí řízených ŠSČR (Přílohy 2 – 6).
U extraligy (Příloha 2) jen krátce diskutováno rozdělení dvojiček (Nový Bor-Turnov, Praha-Lysá nad Labem,
Pardubice – 2x, Litovel-Grygov, Zlín-F-M, Ostrava-2x). O tom bylo poté hlasováno:
Počet hlasujících 18, z toho 17 pro, 0 proti, 1 se zdrţel. Rozdělení extraligy bylo schváleno.
V první lize (Příloha 3), představeno rozdělení do Východní a Západní skupiny. Po krátké diskuzi bylo o
předloţeném rozdělení hlasováno:
Počet hlasujících 18, z toho 17 pro, 0 proti, 1 se zdrţel. Rozdělení 1. lig bylo schváleno.
Před diskuzí o 2. ligách vystoupil Petr Buchníček, jako autor jejich rozdělení, a krátce okomentoval všechny
3 varianty. Při tomto komentáři navrhl verzí 1 (Příloha 4) se nezabývat z důvodu, ţe vychází nejhůře.
Zdůraznil, ţe k rozdělení vyuţil v minulosti několikrát zmiňovaný excelovský soubor pana Navrátila, který
musel drobně upravit a optimalizace rozdělení do skupin je prováděna kilometrově a ne časově. Zároveň je
kladen důraz na vyrovnanost celkových km v rámci skupin.
Předseda informoval o ţádosti Turnova, aby kaţdé jeho druţstvo hrálo v jiné skupině. Z diskuze vyplynulo,
ţe rozdělení umoţňuje jen varianta 3. Tedy o schválení případného rozdělení se bude hlasovat v případě
schválení této varianty.
Poté dlouze diskutovány výhody a nevýhody obou variant. Po krátké pauze se přešlo ke schvalování. Nejprve
se hlasovalo o druhé verzi (Příloha 5):
Počet hlasujících 18, z toho 12 pro, 0 proti, 6 se zdrţelo. Rozdělení 2. lig dle verze 2 bylo schváleno.
Poté se hlasovalo o třetí verzi (Příloha 6):
Počet hlasujících 18, z toho 4 pro, 6 proti, 8 se zdrţelo. Rozdělení 2. lig dle verze 3 bylo zamítnuto.
Z důvodu odsouhlasení varianty 2 se nerozhodovalo o ţádosti Turnova. (komentář viz. výše)
Následně bylo provedeno rozlosování druţstev z Prahy a Brna do jednotlivých skupin 2. ligy.
Praha:
skupina A - Šachový oddíl TJ DUKLA Praha, Šachový klub Viktoria Ţiţkov
skupina B - TJ Sokol Praha Vršovice
skupina C - TJ Sokol Praha Kobylisy, ŠK Sokol Vyšehrad B, TJ Pankrác B, TJ Praga
Brno:
skupina D – ŠK Lokomotiva Brno A, ŠK Duras BVK Brno Královo Pole B
skupina E – ŠK Lokomotiva Brno B (D)

6. Projednání a schválení Rozpisu soutěží družstev 2011/2012
Před projednáním bodu byly účastníkům předloţeny rozpisy Extraligy a 1. + 2. ligy bez příloh týkajících se
slev za účast v mládeţnických soutěţích.
K rozpisu extraligy nebyla ţádná připomínka, proto se přešlo rovnou ke schválení:
Počet hlasujících 18, z toho 17 pro, 0 proti, 1 se zdrţel. Rozpis extraligy byl schválen.
V rozpise 1. a 2. ligy navrţena změna termínu odeslání soupisek (pevný datum 15. 9. 2011), změna termínu
pro podání přihlášek (20. 7. 2011), nahrazení pokuty za neúčast na losovací schůzi pokutou za pozdní
odeslání soupisky. Zavázání ŘO provedením losování do 31. 8. 2011.
Po těchto úpravách se přešlo k jeho schvalování:
Počet hlasujících 18, z toho 17 pro, 0 proti, 1 se zdrţel. Rozpis 1. a 2. ligy byl schválen.
7. Návrhy na změny Soutěžního řádu
Nejprve předseda STK navrhl soubor změn, který umoţní podávání elektronických soupisek:
V bodě 2.5.6. nahrazení části „předloţených soupisek“ částí „schválených soupisek druţstev“
Bod 3.5.2 a) doplnit o další větu: Kaţdý hráč můţe být na jedné soupisce uveden pouze jednou.
V bodu 3.5.3 předřadit větu:Soupiska můţe být předloţena v písemné nebo elektronické podobě.
V bodě 3.6.1 rozšířit informované o zástupce ostatních druţstev dané soutěţe
V bodě 3.6.4 vypustit slovní spojení: soupisku potvrzenou ŘO a
O tomto souboru změn bylo hlasováno:
Počet hlasujících 18, z toho 16 pro, 0 proti, 2 se zdrţeli. Změny SŘ byly schváleny.
V bodě 2.5.6 nahradit slovo námitky slovem připomínky. O této změně hlasováno:
Počet hlasujících 18, z toho 17 pro, 0 proti, 1 se zdrţel. Změna SŘ byla schválena.
Diskutován bod 5.3.3 písmen d) a e). Slovem výsledek (výsledky) je myšleno bodový zisk nebo skóre nebo
obojí? STK ŠSČR zaúkolována, aby vydala výklad tohoto bodu.
Na závěr tohoto bodu byla diskutována moţnost uvolnění zapsání hráče aţ na 3 soupisky. Tato změna byla
před schůzí zamítnuta v mailovém hlasování. Výstupem z této diskuze je, ţe bude vytvořena pracovní
skupina v čele s Marianem Sabolem (další členové se mu přihlásí mailově), která má komplexně připravit
případné uvolnění, spolu s dalšími opatření, aby nedocházelo k manipulacím se soupiskou. Tento komplex
změn bude předloţen STK ŠSČR do října 2011. O vytvoření této skupiny, jejím úkolu a termínem pro
vytvoření výstupu hlasováno:
Počet hlasujících 17, z toho 9 pro, 4 proti, 4 se zdrţeli. Vytvoření pracovní skupiny bylo schváleno.

8.

Projednání statutu vedoucího soutěže

Před projednávání tohoto bodu byli členové schůze seznámeni s návrhem změn předloţenými STK ŠSČR
(Náhrada slova ředitel slovem vedoucí soutěţe. Změna povinnosti vyvěšovat výsledky z jednotlivých kol jiţ
do 20:00, tak aby to odpovídalo dříve schváleným rozpisům soutěţí). O takto změněném statutu se hlasovalo:
Počet hlasujících 17, z toho 16 pro, 0 proti, 1 se zdrţel. Statut vedoucího soutěže byl schválen.
9. Různé
Předseda STK informoval o konci pana Poslušného ve funkci webmastera k 30. 6. 2011. Po diskuzi na toto
téma členové rozšířené STK vyzývají VV, aby problém na této pozici urychleně vyřešil, tak aby byla
zachována funkčnost db.chess.cz pro všechny soutěţe v následujícím ročníku.
Předseda STK vyzval zástupce Praţského šachového svazu, aby své soutěţ umístili do db.chess.cz, tak jak to
činí všechny ostatní kraje. Zástupce přislíbil, ţe udělá vše proto, aby se soutěţe následující sezóny v databázi
objevily.
Diskuze ohledně MČR v bleskovém šachu. Hlavním tématem byla otázka: pod koho organizace spadá. VV
nebo STK ŠSČR? Závěrem doporučeno následující MČR v bleskovém šachu hrát tempem s bonifikací na
tah.
V Havlíčkově Brodě 22. 5. 2011
Petr Záruba, předseda STK ŠSČR
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30.10.2011
5.11.2011
6.11.2011
12.11.2011
13.11.2011
19.11.2011
20.11.2011
26.11.2011
27.11.2011
3.12.2011
4.12.2011
10.12.2011
11.12.2011
17.12.2011
18.12.2011
7.1.2012
8.1.2012
14.1.2012
15.1.2012
21.1.2012
22.1.2012
28.1.2012
29.1.2012
4.2.2012
5.2.2012
11.2.2012
12.2.2012
18.2.2012
19.2.2012
25.2.2012
26.2.2012
3.3.2012
4.3.2012
10.3.2012

MČR mládeže v rapidu, World Cup
MČR mládeže v rapidu, World Cup
ME mládeže, World Cup
ME mládeže, World Cup
ME mládeže, World Cup
ME mládeže, World Cup
EP klubů
EP klubů
EP klubů
1. liga – 1.
Mitropa
Mitropa
Mládežnické ligy, Bundesliga, Mitropa
Mládežnické ligy, Bundesliga, Mitropa
Mistrovství Čech mládež
Mistrovství Čech mládež
Mistrovství Moravy mládež, Mistrovství Čech mládež
Mistrovství Moravy mládež
ME družstev, Mistrovství Čech mládeže do 8 a 10 let
ME družstev, Mistrovství Čech mládeže do 8 a 10 let
ME družstev, Polofinále MČR junioři
Polofinále MČR junioři
Bundesliga, MS mládeže a seniorů, Polofinále MČR junioři
Bundesliga, MS mládeže a seniorů
Mládežnické ligy, MS mládeže a seniorů
MS mládeže a seniorů

Extra - 1.
Extra - 2.

2. liga – 1.

1. liga V -2.
1. liga Z – 2.
2. liga – 2.
1. liga – 3.
2. liga – 3.
1. liga – 4.
Extra - 3.
Extra - 4.

Bundesliga
Bundesliga
MČR Blesk
Zlatá neděle

2. liga – 4.
1. liga – 5.

Extra - 5.
Extra - 6.

2. liga – 5.
1. liga – 6.

Mládežnické ligy
2. liga – 6.
1. liga – 7.
Bundesliga
Bundesliga

2. liga – 7.
1. liga – 8.
2. liga – 8.

Bundesliga
Bundesliga

1. liga – 9.
Extra - 7.
Extra - 8.

MČR mládež

2. liga – 9.

11.3.2012
17.3.2012
18.3.2012
24.3.2012
25.3.2012
31.3.2012
1.4.2012
7.4.2012
8.4.2012
14.4.2012
15.4.2012
21.4.2012
22.4.2012
28.4.2012
29.4.2012
5.5.2012
6.5.2012
12.5.2012
13.5.2012
19.5.2012
20.5.2012
26.5.2012
27.5.2012
2.6.2012
3.6.2012
9.6.2012
10.6.2012
16.6.2012
17.6.2012
23.6.2012
24.6.2012

MČR mládež
MČR mládež, Bundesliga
Bundesliga
ME jednotlivci
ME jednotlivci
ME jednotlivci
ME jednotlivci
Velikonoce
Velikonoce
Mládežnické ligy, Bundesliga
Mládežnické ligy, Bundesliga

1. liga – 10.
2. liga – 10.
1. liga – 11.

Extra – 10.
Extra – 11.

Mistrovství ČR mládeže do 8 let
Mistrovství ČR mládeže do 8 let

Mistrovství ČR družstev starších žáků
Mistrovství ČR družstev starších žáků

Mistrovství ČR družstev mladších žáků
Mistrovství ČR družstev mladších žáků

2. liga – 11.
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