
Zápis ze schůze KR ŠSČR z 20.9.2008, Praha 

Komise rozhodčich ŠSČR na své schůzi konané 20.09.2008 v Praze na Strahově, mj. řešila delegaci 

rozhodčích na sezónu 2008/2009, připravuje revizi manuálu k nastavování digitálních hodin... 

Zápis ze schůze KR ŠSČR konané 20.9.2008 v Praze 

Přítomni: (dle abecedy a bez titulů)  

Benák Jaroslav, Fischl Richard, Harasimovič Petr, Palovský Ladislav 

Omluven: Ester Ladislav 

Začátek jednání 16:00 

1. Program dle rozeslaných pozvánek schválen 

2. Kontrola úkolů z minulé schůze 

 odeslat Vladimíru Horákovi osvědčení o udělení třídy Ústřední rozhodčí - Mgr. Palovský a 

zajistit provedení změn v databázi rozhodčích –  Ing. Ester - do 15.8.2008. 

Osvědčení o udělení třídy ÚR bylo Vladimíru Horákovi odesláno poštou a změna byla 

provedena v databázi rozhodčích. 

 Postoupit žádost Danouše Pletánka VV ŠSČR s veškerými dalšími podklady a stanoviskem KR 

ŠSČR –  Mgr. Palovský – do 15.8.2008. 

Žádost Danouše Pletánka z Ústí nad Labem o udělení titulu FIDE Arbiter byla předložena a 

schválena na 44.schůzi VV ŠSČR. 

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

webu chess.cz  - Mgr. Palovský – do 15.8.2008 

Propozice seminářů nejvyšších tříd byly zveřejněny na stránkách ŠSČR a dále rozeslány 

mailem krajským KR ke zveřejnění, propozice školení R1 byly aktualizovány na webu 

www.chess.cz 

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

Usnesení L1/2008, kterým se mění Statut rozhodčích ŠSČR a Směrnici pro přípravu 

rozhodčích všech tříd, bylo předloženo a schváleno na 44.schůzi VV ŠSČR, následně pak 

zveřejněno na  webových stránkách www.chess.cz. 

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

titulů rozhodčích a rozeslat je členům KR k připomínkování – p. Benák – do 31.12.2008 -  

úkol trvá 

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

do 20.12.2008 -  

úkol trvá 



3. Žádosti o udělení tříd 

KR ŠSČR obdržela žádost Jiřího Siebenbűrgera o udělení titulu FA. Žádost byla doplněna příslušnými 

podklady a přehledem o praxi. KR ŠSČR následně přijala tato usnesení: 

1) KR ŠSČR doporučuje VV ŠSČR, aby navrhl Jiřího Siebenbűrgera na udělení titulu FIDE Arbiter. 

ÚKOL – Postoupit žádost Jiřího Siebenbűrgera VV ŠSČR s veškerými dalšími podklady a stanoviskem 

KR ŠSČR –  Mgr. Palovský – 06.11.2008. 

Dále obdržela KR ŠSČR žádost Michaila Korečka o udělení titulu FA. Po krátké diskusi bylo dohodnuto 

nejprve vyžádat písemné stanovisko VV ŠSČR, proč byly předchozí žádosti pana Korečka zamítnuty. 

 ÚKOL – Vyžádat od VV ŠSČR písemné stanovisko, proč byla zamítnuta žádost Michaila Korečka o 

udělení titulu IA z roku 2004 a též proč byla zamítnuta žádost Michaila Korečka o udělení titulu FA z 

roku 2007. – Mgr. Palovský – 06.11.2008. 

4. Školení rozhodčích 1.třídy a semináře nejvyšších tříd 

Předseda předložil program školení R1 v termínu 27.-28.9.2008 s lektorským obsazením -  Benák, 

Ciprys, Harasimovič a Palovský (na nový termín se přihlásilo 16 zájemců). První seminář nejvyšších 

tříd proběhl 20.9.2008 v Praze před schůzí KR ŠSČR, lektory byli Ladislav Palovský a Petr Harasimovič. 

V neděli 28.9.2008 v Brně v Bobycentru proběhne seminář nejvyšších tříd pod vedením hlavního 

lektora Jaroslava Benáka. 

ÚKOL – vypracovat zprávu ze školení R1 a seminářů nejvyšších tříd, posléze zveřejnit na webu 

www.chess.cz - Mgr. Palovský – 15.10.2008 

5. Digitální hodiny + hrací tempo v soutěžích družstev v sezóně 2008/2009 

Bylo dohodnuto zrevidovat manuál k nastavování digitálních hodin pro sezónu 2008/2009 (ELCOM, 

DGT 2000 a XL, SILVER, LISA). Komise rozhodla vypracovat a přidat do manuálu nastavení ligového 

tempa pro typ DGT 2010 - následně pak zveřejnit manuál ke stažení na webových stránkách. Zvláště 

se diskutovalo použití správného módu pro nastavení ligového tempa nejpoužívanějších hodin v ČR - 

DGT 2000. Komise se shodla, že za správné nastavení považuje mód 23 s ručním přidáním druhé 

periody 30 minut a striktně doporučuje nepoužívat mód 25 s počítadlem tahů (hodiny porušují 

pravidla FIDE - oběma hráčům přidáním času druhé periody oznámí, že počet tahů byl naplněn). 

ÚKOL – vypracovat manuál k nastavování ligového tempa pro hodiny DGT 2010 - Ing. Harasimovič - 

01.10.2008,  zrevidovat manuál k nastavování digitálních hodin pro sezónu 2008/2009, posléze 

zveřejnit na webu www.chess.cz - Mgr. Palovský – 10.10.2008 

6. Delegace rozhodčích pro soutěže družstev 

Před začátkem sezóny oslovil předseda všechna ligová družstva, aby se vyjádřila k delegacím 

rozhodčích pro nadcházející sezónu. Následně byly rozhodčím rozeslány dotazníky k delegacím pro 

ligové soutěže družstev. Bylo dohodnuto, že v letošní sezoně se nasazování rozhodčích na ligové 

soutěže provede takto: Extraliga, 1. Ligy, 2. Liga A, B, E a F – Mgr. Palovský, následně poté dr. Fischl 

doplní delegaci pražských družstev ve všech soutěžích, 2. Liga C a D –  Jaroslav Benák 



ÚKOL – provést delegaci rozhodčích pro soutěže družstev pořádané ŠSČR - Mgr. Palovský, Dr. Fischl, 

p.Benák - 01.10.2008 

7. Různé 

Jaroslav Benák informoval o výsledcích svého jednání s předsedou KM ŠSČR Ing. Jaroslavem Říhou 

ohledně spolupráce KR a KM na delegování rozhodčích pro mládežnické soutěže. Ke koncepci 

představené Jaroslavem Benákem měli členové KR několik zajímavých připomínek, které budou s 

členy KM projednány během podzimního Mistrovství Čech mládeže. 

Předseda informoval, že během měsíce září bude komise RTRC zasílat konečné návrh nových Pravidel 

šachu FIDE pro nadcházející kongres FIDE v Drážďanech. V rámci posledního (třetího) kola nebude již 

prostor pro veřejnou diskuzi, případné komentáře zapracuje KR ŠSČR samostatně a zašle předsedovi 

RTRC. 

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

www.chess.cz je stále závislé na přesunu hostingu na vlastní server (přesunutí na vlastní server 

proběhne na přelomu září a října. Následně pak budou po obdržení administrátorských práv zahájeny 

práce na zřízení diskuzního fóra.  

Vzhledem ke zdravotní indispozici Ing. Ladislava Estera bylo rozhodnuto, že funkci Správce databáze 

KR ŠSČR dočasně převezme Jaroslav Benák. 

Příští schůze se uskuteční v Praze 20.12.2008 během MČR v blesku. 

Schůze byla ukončena ve 19:30.  

Zapsal Ladislav Palovský 


