
Zápis ze schůze KR z 20.12.2008, Praha 

Komise rozhodčich ŠSČR na své schůzi konané 20.12.2008 v Praze po skončení MČR v bleskovém 

šachu, mj. řešila postup při překladu nových Pravidel šachu FIDE, posuzovala žádosti o udělení tříd, 

připravuje dokončení překladu manuálu k programu Swissmanager... 

Zápis ze schůze KR ŠSČR konané 20.12.2008 v Praze 

Přítomni: (dle abecedy a bez titulů)  Jaroslav Benák, Petr Harasimovič, Ladislav Palovský 

Omluven: Richard Fischl 

Schůzi zahájil předseda krátce po skončení MČR v bleskovém šachu. V úvodu schůze uctili členové 

Komise minutou ticha památku FA Ing. Ladislava Estera, člena KR ŠSČR a vynikajícího českého 

rozhodčího. 

1) Kontrola úkolů z předchozí schůze 

 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 

Vzhledem k očekávaným změnám legislativy FIDE v oblasti udělování titulů FA a IA bylo 

rozhodnuto s přípravou směrnice počkat na definitivní verzi legislativy FIDE. Termín úkolu se 

tudíž posouvá na 31.3.2009 

 přeložit přidělené pasáže (manuálu programu Swiss manager) a rozeslat ostatním členům KR 

ke korektuře – všichni členové KR – do 20.12.2008 -  

Někteří členové už mají přidělené pasáže přeloženy, jiní je dokončují. Bylo dohodnuto, že 

všechny materiály budou do konce ledna 2009 odeslány předsedovi, který provede konečnou 

redakci textu a případně přeloží ty pasáže, které ostatní členové dosud nepřeložili. 

Úkol: předat všechny materiály týkající se překladu manuálu programu Swiss manager 

předsedovi – všichni členové komise – 31.1.2009. 

Úkol: provést závěrečnou redakci dokumentu a zajistit jeho zveřejnění – Mgr. Palovský – 

28.2.2009. 

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

KR ŠSČR –  Mgr. Palovský – 06.11.2008. 

Žádost byla VV postoupena a ten o ní rozhodl na své 46. schůzi tak, že žádost schválil a 

postoupil FIDE. 

 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. 



Předseda stanovisko na schůzi VV ŠSČR vyžádal, místopředseda ŠSČR Ing. Petr Herejk slíbil, že 

stanovisko do konce roku 2008 vypracuje a předá KR ŠSČR (pozn. zapisovatele: stanovisko 

bylo členům KR ŠSČR rozesláno dne 6.1.2009). 

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

www.chess.cz - Mgr. Palovský – 15.10.2008 

Zprávu o školení publikoval předseda spolu s informacemi o souběžně konaném školení R3 a 

R2 v rámci popularizačního článku na webu JmŠS. 

 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 

Manuál byl vypracován a zveřejněn. Komisi došlo i několik návrhů na jeho vylepšení. Bylo 

dohodnuto tyto náměty vyhodnotit a případně provést revizi textu před následující sezonou 

soutěží družstev. 

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

p.Benák – 01.10.2008 

Delegace rozhodčích byla provedena a zveřejněna na webu www.chess.cz. Předseda 

soustavně provádí aktualizace tohoto souboru v závislosti na změnách, které nastávají v 

průběhu sezony. 

2) Informace z kongresu FIDE 

Na základě informací od delegáta za ŠSČR IM Petra Piska seznámil předseda členy s očekávanými 

změnami v legislativě FIDE a rovněž s tím, že dosud není k dispozici oficiální zápis z Kongresu FIDE ani 

text nových Pravidel šachu FIDE, která nabudou účinnosti k 1.7.2009. 

Členové krátce diskutovali o postupu při překladu nových Pravidel šachu FIDE. Bylo dohodnuto, že po 

obdržení oficiální verze textu z FIDE předseda tento rozešle všem členům komise, přičemž každý 

samostatně vypracuje vlastní verzi překladu. Na základě těchto verzí bude vypracována konečná 

verze, která bude po schválení komisí předložena VV ŠSČR (pozn. zapisovatele: v současnosti už mají 

členové komise text k dispozici a pracují na jeho překladu). 

3) Žádosti o udělení tříd 

Komise projednala návrh ústředního rozhodčího Mgr. Miroslava Hurty na udělení titulu FIDE Arbiter. 

Na základě předložených podkladů a dlouholetých zkušeností členů komise ze spolupráce s panem 

Hurtou bylo konstatováno, že žádost splňuje veškeré náležitosti a bylo jednomyslně přijato 

následující usnesení: 

„KR ŠSČR doporučuje VV ŠSČR navrhnout Mgr. Miroslava Hurtu k udělení titulu FIDE Arbiter.“ 

Úkol: Předložit návrh Miroslava Hurty spolu s usnesením KR ŠSČR nejbližší schůzi VV ŠSČR – 

předseda, T: leden 2009 

 



4) Různé 

Předseda informoval o situaci ohledně diskusního fóra na webu ŠSČR. Během měsíce ledna by mělo 

být zřízeno diskusní fórum, kde se budou moci registrovaní uživatelé vyjadřovat ke kvalitě rozhodčích 

a rovněž klást členům komise otázky týkající se legislativy FIDE i ŠSČR. 

Jaroslav Benák a Petr Harasimovič informovali o postupu v probíhajících kárných řízeních. V 

současnosti probíhají tři řízení, všechna jsou ve fázi zjišťování skutkového stavu na základě 

dokazování. 

Schůzi ukončil předseda v 19:00.  

 

Zapsal Jaroslav Benák 


