
Zápis z 1. sch ůze KR ŠSČR 

Datum a místo konání 
Sobota 10. 9. 2011 – Praha, Strahov – sídlo ČSTV. Začátek bezprostředně po ukončení 
semináře rozhodčích nejvyšších tříd. 

Program sch ůze 

1) Aktuální d ění ve VV ŠSČR, FIDE a ECU 
Předseda seznámil ostatní s novinkami z VV ŠSČR. Chystá se významná změna předpisů 
v souvislosti s přechodem na fakturace. Pro činnost KR ŠSČR jsou ovšem zajímavější 
plánované změny odvolacího a disciplinárního řádu. 

2) Rozdělení úkol ů v komisi 
Nové rozdělení úkolů je následující: 

Jaroslav Benák 
• Účast na schůzích VV 
• Příprava školení R1 a seminářů (= zajištění prostor, příprava propozic, vyúčtování) 
• Zveřejňování propozic a dalších materiálů na webu ŠSČR, komunikace s 

webmasterem 
• Sběr podkladů pro žádosti o ÚR/FA/IA od navrhovatelů 
• Delegování rozhodčích (= zajištění podkladů od vedoucích soutěží a rozhodčích; 

delegace všech lig) 

Richard Fischl 
• Delegování rozhodčích (Praha a pražští rozhodčí mimo Prahu) 
• Účast na překladech legislativy FIDE a ECU 

Petr Harasimovi č 
• Databáze rozhodčích 
• Kárná řízení 
• Účast na překladech legislativy FIDE a ECU 

Jaromír Skála 
• Delegování rozhodčích (zajišťování náhradních rozhodčích při omluvách) 
• Diskusní fórum 
• Semináře rozhodčích 

3) Školení rozhod čích 
V roce 2012 se předpokládá uskutečnění jednoho školení R1 (bude osloveno několik 
vytipovaných pořadatelů) a nejméně tří seminářů (Pardubice během Czech openu; Praha a 
Brno v září) 

4) Delegování rozhod čích 
• MČR v blesku – jako rozhodčí se zúčastní Jaroslav Benák (hlavní rozhodčí), Jakub 

Fuksík (losování), Richard Fischl, Jaromír Skála, Jiří Krejnický 



• Ligové soutěže – delegace dokončí Jaroslav Benák, ad hoc změny v delegacích během 
sezony bude řešit Jaromár Skála 

 

5) Výklad Pravidel šachu FIDE 
Byl prodiskutován a následně přijat výklad, který je zveřejněn včetně odůvodnění na webu 
ŠSČR. 

6) Kárná řízení 
Kárné řízení ve věci Radomíra Svrška – Petr Harasimovič zajistil vyjádření pana Svrška a na 
jeho základě a na základě zápisu o utkání vypracoval návrh rozhodnutí. Komise jednomyslně 
rozhodla uložit trest napomenutí. Rozhodnutí včetně odůvodnění bude odesláno panu 
Svrškovi, po uplynutí lhůty k odvolání bude zveřejněno na webu ŠSČR. 
 
Úkol: Vypracovat písemnou verzi rozhodnutí, odeslat R. Svrškovi – předseda – T: 20.9.2011 
 
Členové diskutovali o budoucí legislativní úpravě kárného řízení. Shodli se na následujících 
zásadách: 

1) příslušnost kárné komise podle druhu soutěže – pro KR ŠSČR mistrovské soutěže 
řízené ŠSČR a turnaje jednotlivců posílané na FRL. 

2) kárná komise bude mít možnost uložit (v závislosti na druhu provinění) povinné 
absolvování testu z legislativy FIDE a ŠSČR 

3) pro rozhodování kodifikovat současnou formu (tj. písemné řízení s možností nařídit 
ústní jednání pro provedení důkazů) 

 
Zapsal Jaroslav Benák 

 
 
 


