Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha
tel.: +420 242 429 206 e-mail: sekretariát@chess.cz IČO: 48 54 84 64
www.chess.cz
STK: Jan Malec, jan.malec@chess.cz

ZÁPIS
ze schůze rozšířené STK ŠSČR, která se uskutečnila
v neděli 13. května 2018 od 10:00 do 17:00 hodin
v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě
Přítomni:
členové STK ŠSČR: Chrz, Malec, Nováková (JmŠS), Sabol (PDŠS), Záruba (1. liga-V, 2. liga-F)
člen rozšířené STK ŠSČR: Buchníček (přítomen od bodu 3)
předsedové STK KŠS (nejsou-li členy STK ŠSČR): Kovář (zástupce za PŠS), Hrdlička (SŠS), Hejda (JŠS), Pelikán (ŠSPK), Babička (zástupce za ÚKŠS, ved. 2. liga-B), Průdek (ŠSLK), Svíženský (KŠSV), Sviták (ŠSZK), Záleský
(MKŠS)
vedoucí skupin (nejsou-li předsedy krajských STK ani členy STK): Šmajzr (Extraliga, 1. liga-Z, 2. liga-C), Václavík
(2. liga-A), Šmajzrová (2. liga-D), Hnilička (2. liga-E)
hosté: Skála (SŠS)
Omluveni:
Hajšman (KŠSKV), Šafařík (KHŠS), Biolek (ŠSOK)
Program:
1. Zahájení v 10:00 hodin, stanovení hlasů rozhodných, schválení programu
2. Schválení výsledků soutěží družstev ročníku 2017/2018, pokuty, spory atd.
3. Zhodnocení práce vedoucích soutěží, schválení odměn, připomínky, náměty ke zlepšení
4. Návrh sportovního kalendáře 2018/2019
5. Projednání a schválení Rozpisu soutěží družstev 2018/2019
6. Podněty pro návrhy na úpravy legislativy ŠSČR (zejména Soutěžní řád)
7. Různé – informace ze ŠSČR, z krajů apod.
8. Ukončení v 17:00 hodin.
Projednávané (zejména body 2 a 4–6) byly v podkladech pro jednání schůze, resp. jsou zveřejňovány na webu
ŠSČR (aktualizace rozpisů lig na základě časového vývoje dat).
1. Zahájení, stanovení hlasů rozhodných, schválení programu
Vedením schůze se ujal předseda STK Jan Malec a schůzi zahájil v 10:15. Na základě statutu STK byl členům
rozšířené STK, tj. Petr Buchníček, přítomní předsedové krajských STK či jejich pověření zástupci, vedoucí soutěží
družstev řízených ŠSČR (2017/2018), udělen hlas rozhodující:
Počet hlasujících 5 z toho 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželi. Udělení rozhodujících hlasů bylo přijato.
Následně bylo hlasováno o programu, tak jak bylo uvedeno v pozvánce. Počet hlasujících 18, z toho 18 pro,
0 proti, 0 se zdrželo. Program byl přijat.
2. Schválení výsledků soutěží družstev ročníku 2017/2018, pokuty, spory atd.
Schvalování výsledků a pokut proběhlo postupně od Extraligy až po 2. ligu F. Pokud družstvo zaslalo k udělené
pokutě vyjádření nebo toto předložil příslušný vedoucí soutěže, bylo sděleno a pokud na základě diskuze byl
k této pokutě formulován návrh pro usnesení, bylo o této pokutě hlasováno zvlášť. Následně se schvalovaly výsledky a pokuty jako celek v dané soutěži.
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Extraliga:
1. Novoborský ŠK

5.000 Kč

ŠK Slavoj Poruba

4.000 Kč

za nesehrání hráčem (Ján Markoš) uvedeném na soupisce výše
než poslední člen základní sestavy předepsaného počtu partií, za
dvě chybějící partie
za neobsazení 8. šachovnice (3. a 4. kolo)

O pokutách nebyl podán žádný návrh pro hlasování a tak bylo provedeno schvalování výsledků, vč. pokut:
Počet hlasujících 18 z toho 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Výsledky a pokuty Extraligy byly schváleny.
1. liga Z:
TJ Neratovice „B“
QCC České Budějovice
TJ Neratovice „A“
TJ Slavia Hradec Králové
ŠK JOLY Lysá nad Labem „C“
ŠK JOLY Lysá nad Labem „C“

500 Kč
300 Kč
500 Kč
300 Kč
1.600 Kč
6.000 Kč

za ve stanoveném termínu neodeslaný, resp. odeslaný nekompletní, partiový materiál (4. kolo)
za neobsazení 8. šachovnice (5. kolo)
za ve stanoveném termínu neodeslaný partiový materiál (5. kolo)
za neobsazení 8. šachovnice (8. kolo)
za neobsazení 7. a 8. šachovnice (9. a 10. kolo)
za kontumaci 3. šachovnice, kdy se hráč napsaný v sestavě k partii
nedostavil (11. kolo)

O pokutách nebyl podán žádný návrh pro hlasování a tak bylo provedeno schvalování výsledků, vč. pokut:
Počet hlasujících 18 z toho 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Výsledky a pokuty 1. ligy Z byly schváleny.
1. liga V:
Šachový klub Lokomotiva Brno, z.s. 300 Kč
Slavia Kroměříž
300 Kč
ŠK Staré Město
300 Kč
TŽ Třinec
1.500 Kč

za neobsazení 8. šachovnice (1. kolo)
za neobsazení 8. šachovnice (9. kolo)
za neobsazení 8. šachovnice (10. kolo)
za nesehrání členem základní sestavy (Krzysztof Bulski) předepsaného počtu partií, za jednu chybějící partii

O pokutách nebyl podán žádný návrh pro hlasování a tak bylo provedeno schvalování výsledků, vč. pokut:
Počet hlasujících 18 z toho 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Výsledky a pokuta 1. ligy V byly schváleny.
2. liga A:
ŠK Praha-Smíchov

1.500 Kč

ŠK Praha-Smíchov

5.500 Kč

ŠK Praha-Smíchov
ŠK Praha-Smíchov
ŠK Praha-Smíchov

1.600 Kč
300 Kč
1.500 Kč

ŠK Sokol Klatovy
ŠK Sokol Klatovy
CHESS Most

500 Kč
600 Kč
300 Kč

za kontumaci 6. šachovnice, kdy se hráč napsaný v sestavě k partii
nedostavil (1. kolo)
za kontumaci 1. a 6. šachovnice, kdy se hráči napsaní v sestavě
k partii nedostavil (6. kolo)
za neobsazení 7. a 8. šachovnice (8. a 10. kolo)
za neobsazení 8. šachovnice (11. kolo)
za nesehrání členem základní sestavy (Jaroslav Flašar) předepsaného počtu partií, za jednu chybějící partii
za ve stanoveném termínu neodeslaný partiový materiál (6. kolo)
za neobsazení 8. šachovnice (7. a 10. kolo)
za neobsazení 8. šachovnice (6. kolo)

Vedoucí soutěže sdělil (z dopisu od oddílu) důvody častého neobsazování šachovnic družstvem ŠK Praha Smíchov, včetně žádosti oddílu o schovívavost. V krátké diskuzi bylo potvrzeno, že vnitrooddílové komunikační problémy (při tvorbě soupisky či sestavy) nemůže STK zohledňovat (žádost nebyla podložena žádným jiným důvodem, jehož omluvitelnost by se dala posuzovat). Nebyl podán žádný návrh pro hlasování o pokutách.
Následně se přešlo ke schvalování výsledků, vč. pokut:
Počet hlasujících 18 z toho 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Výsledky a pokuty 2. ligy A byly schváleny.
2. liga B:
Sokol Mladá Boleslav
TJ Neratovice „C“

300 Kč
300 Kč

za neobsazení 8. šachovnice (7. kolo)
za neobsazení 8. šachovnice (10. kolo)
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Šachový klub Viktoria Žižkov

1.000 Kč

Sokol Bakov nad Jizerou

1.500 Kč

původně 2.000,- Kč za kontumaci 5. šachovnice, kdy se hráč napsaný v sestavě k partii nedostavil (11. kolo)
za nesehrání hráčkou (Lucie Jínová) uvedené na soupisce výše než
poslední člen základní sestavy předepsaného počtu partií, za
jednu chybějící partii

ŠK Viktoria Žižkov požádal o toleranci kontumace 5. šachovnice (11. kolo), kdy se hráč napsaný v sestavě k partii
nedostavil. Hráč M.Š. cestoval na utkání ráno (z nešachové akce) mj. i po dálnici D1 a do hrací místnosti dorazil
v 11:15, tedy 15 minut po limitu. Zpoždění odůvodňováno dopravní situací na dálnici D1 (uzávěra mezi 112-90
km nebyla otevřena v 9:00 dle plánu a na objízdné trase se tvořily kolony). Z diskuze vyplynulo, že komunikace
mezi M.Š. a kapitánem družstva dokládá maximální snahu nastoupení k utkání v plné sestavě, nicméně i z doložené komunikace je patrné, že šance včasného příjezdu byla (i s ohledem na zvolený čas výjezdu) nízká. Míru
závažnosti přestupku snižuje fakt, že v předmětném utkání posledního kola šlo de facto jen o pořadí na již jistých
sestupových místech. Byl podán návrh na snížení na 300 Kč a protinávrh na snížení na polovinu.
Prvně se hlasovalo o snížení na polovinu:
Počet hlasujících 18 z toho 10 pro, 7 proti, 1 se zdržel. Snížení pokuty pro ŠK Viktoria Žižkov na polovinu bylo
schváleno.
Následně se přešlo ke schvalování výsledků, vč. pokut:
Počet hlasujících 18 z toho 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Výsledky a pokuty 2. ligy B byly schváleny.
2. liga C:
Klub šachistů Říčany 1925

1.500 Kč

TJ Spartak Vlašim

3.000 Kč

Unichess „C“
Unichess „C“

300 Kč
3.000 Kč

Gambit Jihlava
Šachová akademie VŠTE, z.s.
ŠACHklub Písek

600 Kč
500 Kč
300 Kč

za nesehrání členem základní sestavy (Vojtěch Plát) předepsaného počtu partií, za jednu chybějící partii
za nesehrání členem základní sestavy (Jan Stoklasa) předepsaného počtu partií, za dvě chybějící partie
za neobsazení 8. šachovnice (11. kolo)
za nesehrání členem základní sestavy (Jan Hučín) předepsaného
počtu partií, za dvě chybějící partie
za neobsazení 8. šachovnice (3. a 7. kolo)
za ve stanoveném termínu neodeslaný partiový materiál (6. kolo)
za neobsazení 8. šachovnice (9. kolo)

O pokutách nebyl podán žádný návrh pro hlasování o pokutě a tak bylo provedeno schvalování výsledků, vč. pokut:
Počet hlasujících 18 z toho 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Výsledky a pokuty 2. ligy C byly schváleny.
2. liga D:
ŠK Caissa Třebíč z.s.
ŠK Velké Losiny
ŠK Velké Losiny

300 Kč
1.500 Kč
500 Kč

za neobsazení 8. šachovnice (9. kolo)
za kontumaci 7. a 8. šachovnice, kdy se hráči napsaní v sestavě
k partii nedostavil (10. kolo)
za ve stanoveném termínu neodeslaný partiový materiál (11. kolo)

O pokutách nebyl podán žádný návrh pro hlasování o pokutě a tak bylo provedeno schvalování výsledků, vč. pokut:
Počet hlasujících 18 z toho 17 pro, 0 proti, 1 se zdržel. Výsledky a pokuty 2. ligy D byly schváleny.
2. liga E:
VSK Universita Brno

1.000 Kč

VSK Universita Brno
ŠK Staré Město „B“

800 Kč
500 Kč

Slavia Kroměříž „B“
Slavia Kroměříž „B“

300 Kč
3.000 Kč

za kontumaci 7. šachovnice, kdy se hráč napsaný v sestavě k partii
nedostavil (4. kolo)
za neobsazení 7. a 8. šachovnice (5. kolo)
za kontumaci 8. šachovnice, kdy se hráč napsaný v sestavě k partii
nedostavil (8. kolo)
za neobsazení 8. šachovnice (11. kolo)
za nesehrání členem základní sestavy (Aleš Sojka) předepsaného
počtu partií, za dvě chybějící partie
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TJ Vlčnov

1.500 Kč

ŠK GARDE Lipovec

1.500 Kč

za nesehrání členkou základní sestavy (Joanna Worek) předepsaného počtu partií, za jednu chybějící partii
za nesehrání členem základní sestavy (Václav Chládek) předepsaného počtu partií, za jednu chybějící partii

Oddíl Slavia Kroměříž požádal o toleranci nesehrání předepsaného počtu partií hráčem základní sestavy (A.Š.)
z důvodu jeho nástupu (v mezidobí mezi podáním soupisek a zahájením soutěže) k výkonu trestu odnětí svobody
s následným zamítnutím dovolání proti rozsudku (výkon trestu odnětí svobody trval po celou dobu soutěže).
Z diskuze vyplynuly návrhy na snížení pokuty na 1.000 Kč, na 0 a na 2.000 Kč. Následně bylo navrženo hlasovat
nejprve o vůli výši pokuty snížit, o čemž bylo hlasováno nejprve:
Počet hlasujících 18 z toho 8 pro, 9 proti, 1 se zdržel. Snížení pokuty pro Slavia Kroměříž nebylo schváleno.
Pro hlasovali mj. (jmenovitě uvedení na vlastní žádost) p. Hnilička, Záleský, Průdek a Sviták.
V přetrvávající diskuzi byl podán návrh na nové hlasování, pro zachování transparentnosti bylo hlasováno, má-li
se jednání ve věci pokuty Slavia Kroměříž znovu otevřít, resp. znovu hlasovat:
Počet hlasujících 18 z toho 6 pro, 12 proti, 0 se zdrželo. Znovuotevření, resp. nové hlasování ve věci, pokuty
pro Slavia Kroměříž nebylo schváleno.
Následně se přešlo ke schvalování výsledků, vč. pokut:
Počet hlasujících 18 z toho 16 pro, 2 proti, 0 se zdrželo. Výsledky a pokuty 2. ligy E byly schváleny.
2. liga F:
TŽ Třinec „B“
TJ Slovan Havířov

300 Kč
0 Kč

Šachový klub Karviná

1.500 Kč

Sokol Vrbno p/P

3.000 Kč

Šachový klub HM Ostrava „B“

3.000 Kč

Beskydská šachová škola z.s. „C“

1.500 Kč

za neobsazení 8. šachovnice (8. kolo)
původně 3.000,- Kč za nesehrání členem základní sestavy (Rudolf
Mesiarik) předepsaného počtu partií, za dvě chybějící partie
za nesehrání hráčkou (Anna Kohut) uvedené na soupisce výše než
poslední člen základní sestavy předepsaného počtu partií, za
jednu chybějící partii
za nesehrání hráčem (Pavel Kárnik) uvedeném na soupisce výše
než poslední člen základní sestavy předepsaného počtu partií, za
dvě chybějící partie
za nesehrání členem základní sestavy (Jakub Macíček) předepsaného počtu partií, za dvě chybějící partie
za nesehrání členem základní sestavy (Pavel Benčo) předepsaného počtu partií, za jednu chybějící partii

Oddíl TJ Slovan Havířov požádal o toleranci nesehrání předepsaného počtu partií hráčem (R.M.). Jelikož oddíl
sdělil, že hráč nenastoupí, ještě před zahájením soutěže a vzhledem k jednoznačné omluvitelnosti důvodu byl
dán návrh na prominutí pokuty v celém rozsahu:
Počet hlasujících 18 z toho 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Prominutí pokuty pro TJ Slovan Havířov bylo schváleno.
Šachový klub Karviná a Sokol Vrbno p/P požádaly o toleranci nesehrání předepsaného počtu partií hráčem (A.K.,
resp. P.K.) uvedeném na soupisce výše než poslední člen základní sestavy. Obě žádosti byly odůvodněny neznalostí (přehlédnutím změny předmětného ustanovení v SŘ i Rozpisu) povinnosti, že sehrání 2 partií se týká nejen
hráčů základní sestavy. Z krátké diskuze vyplynulo, že neznalost ustanovení SŘ či Pravidel soutěže jde plně k tíži
oddílu (družstva); v konkrétním případě tím spíše, že se nejedná o změnu předmětného ustanovení novou, ale
platnou již třetí sezónu. Bylo hlasováno o snížení výše pokuty:
Počet hlasujících 18 z toho 0 pro, 17 proti, 1 se zdržel. Snížení pokuty pro Šachový klub Karviná nebylo schváleno.
Počet hlasujících 18 z toho 0 pro, 17 proti, 1 se zdržel. Snížení pokuty pro Sokol Vrbno p/P nebylo schváleno.
Následně se přešlo ke schvalování výsledků, vč. pokut:
Počet hlasujících 18 z toho 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Výsledky a pokuty 2. ligy F byly schváleny.
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3. Zhodnocení práce vedoucích soutěží, schválení odměn, připomínky, náměty ke zlepšení
Předseda jménem STK poděkoval vedoucím soutěží za odvedenou práci. Bylo konstatováno, že letošní ročník
všech soutěží družstev řízených ŠSČR proběhl bez problémů. Byly diskutovány některé náměty ke zlepšení,
zejména s ohledem na kontrolu soupisek (kontrola 4, označování členů základní sestavy), identifikaci oddílů
k družstvům s odlišným názvem atp.
Bylo hlasováno o odměnách pro vedoucí soutěží (M. Šmajzr, P. Záruba, V. Václavík, M. Babička, K. Šmajzrová,
M. Hnilička) v plné výši:
Počet hlasujících 19, z toho 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Odměny pro vedoucí soutěží v navržené plné výši byly
schváleny.
V krátké diskuzi byly posouzeno zpracovávání Zpravodajů jednotlivými vedoucími skupin, jako nejlépe zpracovaný byl předsedou STK navržen Zpravodaj 2. ligy sk. E (M. Hnilička) a jelikož protinávrh nebyl podán …:
Počet hlasujících 19, z toho 17 pro, 0 proti, 2 se zdrželi. Odměna za nejlepší zpracovávání Zpravodajů pro
M. Hniličku ve výši 1.000,- Kč byla schválena.
4. Návrh sportovního kalendáře 2018/2019
Předložená varianta 1 návrhu sportovního kalendáře byla v předjednání s KM i KRÚ a upřednostněna před alternativní variantou 2. Oproti původnímu návrhu bylo posunuto poslední 3kolo Extraligy a v souvislosti s tím i poslední víkend mládežnických soutěží. Po krátké diskuzi se hlasovalo o variantě 1:
Počet hlasujících 19, z toho 18 pro, 0 proti, 1 se zdržel. Návrh sportovního kalendáře byl schválen.
5. Projednání a schválení Rozpisu soutěží družstev 2017/2018
Předseda STK představil rozpis Extraligy a rozpis 1. a 2. ligy pro nadcházející sezónu. Krátce byl diskutován posun
začátku sobotních utkání Extraligy na 14:00. Tento posun byl vyvolán požadavkem většiny družstev a zaveden
teprve pro uplynulou sezónu, kdy anketa mezi družstvy dopadla jednoznačně (+8-1=1). Vyhodnocovat hned po
roce by bylo předčasné (se změnou názoru se ozval jen jeden oddíl z = na -, byť silou 2 hlasů). Zásadní změna pro
nadcházející sezónu (netýká se Extraligy) je rozdělování družstev do skupin až na základě přihlášek – součástí
rozpisu je tudíž pouze prostý seznam oprávněných družstev. I v souvislosti s tím je posunut termín přihlášek, a
to řádný na 20. 6. a dodatečný na 30. 6. (družstva nepřihlášená do 30. 6. právo ztrácí). V ostatních částech rozpisy
doznaly de facto jen zpřesňujících úprav (včetně písařských oproti původním návrhům). V diskuzi padl námět na
doplnění formuláře přihlášky o formulaci o souhlasu s nakládáním s osobními údaji (kontaktních osob družstev)
– předseda STK toto poptá v rámci VV (řešení GDPR musí být v ŠSČR řešeno komplexně). Po krátké diskuzi se
přešlo k schvalování rozpisů (s tím, že později budou aktualizovány v ustanoveních, kde dosud nejsou k dispozici
kompletní informace či data podléhají schválení VV ŠSČR.
Schválení rozpisu Extraligy:
Počet hlasujících 19, z toho 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Rozpis Extraligy 2017/2018 byl schválen.
A poté rozpisu 1. a 2. ligy:
Počet hlasujících 19, z toho 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Rozpis 1. a 2. ligy 2017/2018 byl schválen.
6. Podněty pro návrhy na úpravy legislativy ŠSČR
Diskutována byla koncepce návrhu přepracovaného SŘ. V rámci schůze byla diskutována zejména problematika
definic klíčových pojmů s tím, že by měly být definovány pouze 1x, a to v dokumentu ŠSČR, který je jim původní,
a v ostatních jen odkazem; problematičnost povinnosti sehrát v soutěžích mládeže předepsaný počet utkání
hráči, kteří nejsou v základní sestavě – vyplynulo doporučení STK pro KM tuto povinnost v soutěžích mládeže
nechat jen pro členy základní sestavy. Ohledně pomocného kritéria „vzájemné partie“ bylo konstatováno, že
způsob výpočtu realizovaný v losovacím programu SwissManager, odpovídající systému FIDE, již převzal i ECU a
tedy bych měl být převzat i do SŘ.
Bylo dohodnuto, že členové rozšířené STK zašlou předsedovi své konkrétní náměty na úpravu návrhu SŘ do
konce května (předem, v e-mailové diskuzi, se s návrhy na úpravu ozval pouze předseda STK PŠS).
Krátce byla zmíněna i příprava (M. Šmajzr) přepracování Klasifikačního řádu.
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STK (v základním složení) byla pověřena úpravou statutu vedoucího soutěže družstev v návaznosti na změnu
v přihlašování družstev, resp. jejich rozdělení do skupin až po uzávěrce přihlášek.
7. Různé – informace ze ŠSČR, z krajů apod.
Předseda STK informoval o zlepšené finanční situaci ŠSČR (s optimistickým výhledem i do dalších let) s tím, že za
STK navrhne VV zvýšení odměn vedoucím soutěží a dotací (vč. případného zavedení odměny) pořadatelům MČR,
a to včetně dosud nepodporovaného MČR seniorů v rapidu.
Z diskuze o novém webu ŠSČR vyplynul požadavek, aby starý web byl odstaven teprve, až ten nový bude dostatečnou náhradou (co do kompletnosti a zejména spolehlivosti údajů) za starý.
Výhrada zazněla i k tomu, že se na novém webu u oddílů nezobrazují členové s pozastavenou registrací (tzv.
„neaktivní“). Toto je zatímní záměr, ale není problém to upravit – definitivní řešení bude do značné míry záviset
na pravidlech vykazování členské základny ve vztahu k MŠMT (financování sportu). Kompletní přehled členů (vč.
neaktivních i vyřazených) je v seznamech ELO pro SwissManager.
8. Ukončení
Na závěr předseda STK poděkoval účastníkům za účast a popřál pohodovou cestu domů. Schůze byla ukončena
v 17:00.
ve Stráži pod Ralskem 5. 6. 2018
Jan Malec
předseda STK ŠSČR
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