
Zápis ze schůze komise rozhodčích ŠSČR konané dne 16. září 2006 v Praze na 

Strahově 

Přítomni: (dle abecedy a bez titulů) 

Členové KR: Benák Jaroslav, Fischl Richard, Lácha Josef, Sunek Bohumír 

Omluven: Fuksík Jakub 

Program:      1. Zajištění losovací schůze Extraligy, I. a II. ligy – soutěže družstev 2006/7 

                        2. Kontrola úkolů z jarní schůze KR 

                        3. Projednání nového Statutu rozhodčích a Směrnice pro školení rozhodčích 

                        4. Různé 

Ad. 1   Losování proběhlo ve všech soutěžích – je třeba zajistit nasazení rozhodčích – první verzi zajistí 

p. Fischl – Praha a p. Sunek – mimopražské soutěže (je třeba získat losování z I. ligy východ a II. ligy 

skupina D,E,F) 

Ad. 2   Kontrola úkolů 

Dotazníky moravským rozhodčím – zajistil Sunek, nižší odezva 

Seminář rozhodčích nejvyšších tříd na Moravě – bude v Brně, termín bude upřesněn 

Informování krajů o novém Statutu atd. – bude po schválení 

Sjednocení testovacích otázek – dosud nedokončeno – prioritní úkol pro p. Láchu a Fuksík vzhledem k 

předpokládanému nárůstu seminářů a školení v příštím roce 

Statut rozhodčích a Směrnice – samostatný bod jednání 

Informace pro kraje o návrzích na FA a IA – po schválení statutu 

Webmaster – p. Fuksík se v práci KR „odmlčel“ pro velké pracovní zaneprázdnění – činnost projedná 

p. Sunek 

Výklad dosud není na webu – členové komise konstatovali, že ani zápis není zařazen na webových 

stránkách 

Ad. 3   Statut rozhodčího 

P. Benák připravil závěrečný návrh, který byl po diskusi s drobnými úpravami přijat. 

           Směrnice pro školení rozhodčích 

            P. Benák připravil závěrečný návrh, který byl po diskusi s drobnými úpravami přijat. 



Na základě čl. 13 Směrnice pro přípravu rozhodčích vyhlašuje Komise rozhodčích Šachového svazu 

České republiky, že pověřeným členem KR ve smyslu čl. 5, 10 a 11 této Směrnice je pan Jaroslav 

Benák. 

Ad. 4 P. Fischl provede kontrolu překladu a uveřejnění na webu výpočtu pomocných hodnocení SB, 

BH, střední BH atp. a zároveň pomůcky na „dělení“ cen – Hort 

 

Zapsal: Sunek 

 

Doplnění schůze: Po diskusi per rollam rozhodla KR  2. 11. o udělení titulu Ústřední rozhodčí panu ing. 

Jiřímu Špiříkovi a schválila předání návrhu na titul FA p. Petrovi Harasimoviči VV ŠSČR (p. Harasimovič 

doplní podklady v souladu s požadavky FIDE). 

Statut rozhodčího i Směrnice pro přípravu byly schváleny VV ŠSČR na zasedání 6. 11. 2006 

Sunek 


