
Zápis ze schůze KR ŠSČR konané 26.7.2008 v Pardubicích 

Přítomni: (dle abecedy a bez titulů)  

Benák Jaroslav, Ester Ladislav, Fischl Richard, Harasimovič Petr, Palovský Ladislav 

Začátek jednání 10:00 

1. Program dle rozeslaných pozvánek schválen 

2. Kontrola úkolů z minulé schůze 

 zajistit rozeslání rozhodnutí účastníkům a rovněž následné zveřejnění rozhodnutí na webu 

ŠSČR – zajistí pp. Benák a Harasimovič – do 20.4.2008. 

Rozhodnutí byla účastníkům řízení zaslána. Lhůta k podání odvolání ve všech třech případech 

marně uplynula, a proto rozhodnutí nabyla právní moci a byla zveřejněna na webu chess.cz. 

 odeslat oficiální dopis předsedovi komise RTRC ke navrženým změnám šachových pravidel 

FIDE (anglicky) – zajistí p.Palovský do 15.4.2008 a český překlad prezentovat na stránkách 

www.chess.cz - do 31.4.2008 

Dopis byl odeslán a jeho překlad následně publikován. Další vývoj ohledně nových Pravidel 

šachu FIDE je samostatným bodem schůze. 

 zveřejnit stanoviska k dotazům ohledně Pravidel Šachu FIDE – zajistí p. Benák do 20.4.2008. 

Stanoviska byla zveřejněna na webu chess.cz. 

 předložit návrh úpravy statutu rozhodčích – zajistí p. Benák do 1.7.2008. 

návrhy byly předloženy. Jejich projednání je samostatným bodem schůze. 

 vypracovat návrh článků pro úpravu soutěžního řádu v otázce odpovědnosti za nastavení 

digitálních hodin a povinnosti družstva zajistit při řízení utkání v soutěžích družstev 

nehrajícího rozhodčího – zajistí p. Benák a p. Palovský do 1.5.2008. 

Návrhy byly vypracovány a předloženy schůzi rozšířené STK dne 17.5.2008 v Kolíně. Po sérii 

vysvětlovacích jednání mezi STK a KR bylo dohodnuto, že materiál bude prakticky v 

nezměněné podobě předložen VV ke schválení. 

 vypracovat počeštění webového rozhraní a rozeslat ostatním členům k připomínkování, poté 

zaslat hotový překlad p.Herzogovi – zajistí p. Palovský a p.Fischl do 1.5.2008. 

Překlad byl odeslán p. Herzogovi. Ten jej následně zapracoval do databáze chess-results.com. 

 vypracovat a rozeslat ostatním členům komise k připomínkování otázky a po skončení 

připomínkového řízení připravit databázi a zajistit ji ke zveřejnění na www.chess.cz – 

vypracování otázek - p. Harasimovič do 1.5.2008, p.Benák do 1.5.2008 a databáze všech 

testových otázek na web ŠSČR p. Palovský do 1.6.2008. 



Zkušební otázky byly vypracovány a některé z nich byly cvičně použity na školení R2 v květnu 

2008 v Pardubicích. Až po přenesení hostingu webu chess.cz na vlastní server bylo 

dohodnuto zveřejnit část databáze otázek. 

3. Pravidla šachu FIDE - současný stav, diskuze 

Předseda informoval o korespondenci s IA Geurtem Gijssenem, předsedou RTRC FIDE. Oproti 

původním předpokladům bude mít připomínkování návrhu nových Pravidel šachu FIDE více kol. V 

rámci právě probíhajícího druhého kola obdržela KR ŠSČR od RTRC velké množství námětů různé 

kvality. Po krátké diskusi se členové KR ŠSČR shodli, že v rámci tohoto kola nebude ŠSČR vznášet 

žádné připomínky a bude se vyjadřovat až k definitivní podobě návrhu Pravidel šachu FIDE, který 

ŠSČR obdrží ve třetím kole. 

4. Žádosti o udělení tříd 

KR ŠSČR obdržela dvě žádosti. Jednak žádost Vladimíra Horáka o udělení třídy ÚR a jednak žádost 

Danouše Pletánka o udělení titulu FA. Obě žádosti byly doplněny příslušnými podklady a přehledem o 

praxi. KR ŠSČR následně přijala tato usnesení: 

1. KR ŠSČR uděluje Vladimíru Horákovi s okamžitou platností třídu Ústřední rozhodčí. 

2. KR ŠSČR doporučuje VV ŠSČR, aby navrhl Danouše Pletánka na udělení titulu FIDE Arbiter. 

ÚKOL – odeslat Vladimíru Horákovi osvědčení o udělení třídy Ústřední rozhodčí a zajistit provedení 

změn v databázi rozhodčích – Ing. Ester. Postoupit žádost Danouše Pletánka VV ŠSČR s veškerými 

dalšími podklady a stanoviskem KR ŠSČR – Mgr. Palovský – 15.8.2008. 

5. Školení rozhodčích 1.třídy a semináře nejvyšších tříd 

Vzhledem k malému zájmu účastníků o školení R1 v termínu 14.-15.6.2008 rozhodla KR ŠSČR per 

rollam o přeložení školení na víkend 27.-28.9.2008. Předseda informoval, že na nový termín se 

přihlásilo více zájemců. 

Bylo dohodnuto zachovat tradici dvou seminářů rozhodčích nejvyšších tříd (Praha a Brno). Letos se 

semináře uskuteční v sobotu 20.9.2008 v Praze na Strahově a v neděli 28.9.2008 v Brně v Bobycentru. 

Členové komise též krátce diskutovali o lektorském obsazení jednotlivých akcí. 

ÚKOL – vypracovat propozice jednotlivých akcí a zajistit jejich rozeslání krajským KR a zveřejnění na 

webu chess.cz - Mgr. Palovský – 15.8.2008 

6. Nasazování rozhodčích pro soutěže družstev 

Bylo dohodnuto, že v letošní sezoně se na nasazování rozhodčích na ligové soutěže bude podílet více 

členů KR. Členové si rozdělili úkoly takto: 

Extraliga, 1. Ligy, 2. Liga E a F – Mgr. Palovský 

Pražská družstva ve všech soutěžích – Dr. Fischl 

2. Liga C a D – Ing. Ester a p. Benák 



Pro nasazení rozhodčích na 2. Ligu A a B bylo dohodnuto pokusit se získat pro spolupráci pana IA 

Bohumíra Sunka popřípadě zajistit delegování ve spolupráci s příslušnými krajskými KR. 

Konkrétní postup bude upřesněn na příští schůzi KR v září. 

7. Statut rozhodčích a soutěžní řád 

Jaroslav Benák krátce vysvětlil změny Statutu rozhodčích ŠSČR a Směrnice pro přípravu rozhodčích 

všech tříd prováděné usnesením L1/2008, jehož text včetně důvodové zprávy obdrželi členové KR 

spolu s pozvánkou na schůzi. 

Po krátké diskusi bylo usnesení L1/2008 schváleno tak, jak bylo předloženo. To znamená mimo jiné 

vyčlenění problematiky udělování třídy ÚR a posuzování žádostí o mezinárodní tituly rozhodčích do 

samostatné směrnice. Další diskuse se tudíž soustředila na základní rysy budoucí směrnice. 

ÚKOL – vypracovat teze budoucí směrnice o posuzování žádostí o udělení třídy ÚR a mezinárodních 

titulů rozhodčích a rozeslat je členům KR k připomínkování – p. Benák – 31.12.2008; postoupit 

usnesení L1/2008 VV ŠSČR ke schválení – Mgr. Palovský – 1.8.2008 

8. Swissmanager 

Členové KR si mezi sebe rozdělili jednotlivé partie manuálu Swissmanageru pro překlad. Konečnou 

úpravu překladu provedou následně Jaroslav Benák a Mgr. Ladislav Palovský. 

ÚKOL – přeložit přidělené pasáže a rozeslat ostatním členům KR ke korektuře – všichni členové KR – 

do 20.12.2008 

9. Různé 

Předseda krátce informoval o komunikaci s FIDE, organizátory a hlavními rozhodčími olympiády v 

Drážďanech ohledně možnosti vyslání českého rozhodčího Petra Harasimoviče na tuto akci. Jelikož již 

byl seznam rozhodčích oficiálně vydán a potvrzen prezidentskou radou FIDE (uzavírka návrhu 

jednotlivých federací probíhala do konce března) je šance vyslat českého rozhodčího velmi nízká 

(pouze v případě, že by se někdo z nominovaných nemohl zúčastnit). 

Zřízení diskuzního fóra ohledně dotazů k problematice pravidel, rozhodčích atd. na stránkách 

www.chess.cz je závislé na přesunu hostingu na vlastní server, ke kterému by mělo dojít během 

nejbližších tři týdnů. Následně pak budou zahájeny práce na zřízení diskuzního fóra. 

Příští schůze se uskuteční v Praze 20.9.2008 ihned po skončení semináře nejvyšších tříd. 

Schůze byla ukončena ve 14:00. 

Zapsal Jaroslav Benák 


