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STK ŠSČR vyhlašuje konkurz na místa 

vedoucích ligových soutěží 

Konkurzní přihlášky podávejte do 18. 4. 2019. 

Funkční období vedoucího ligové soutěže je 3leté, STK ŠSČR tímto vypisuje konkurz v řádném ter-
mínu pro určení vedoucích ligových soutěží (Extraliga, 1. liga V, 1. liga Z, 2. liga A, 2. liga B, 2. liga C, 
2. liga D, 2. liga E a 2. liga F) v nadcházejících 3 soutěžních ročnících (tzn. 2019/2020 počínaje a 
2021/2022 včetně konče). 

Uchazeč/uchazečka se může přihlásit o vedení jedné nebo více skupin (soutěží). V přihlášce také 
specifikujte, kterou konkrétní skupinu v rámci jedné soutěže preferujete a zda jste ochotni po do-
hodě s STK řídit i jinou skupinu téže soutěže. 

Podmínkou je schopnost aktivně komunikovat s družstvy dle požadavků Statutu vedoucího soutěže, 
kvalifikace rozhodčího alespoň 2. třídy s licencí FIDE (licenci je možno získat, tj. uhradit poplatek 
FIDE, až po úspěchu v konkurzu) a zkušenost s řízením dlouhodobé soutěže družstev a s prací s pro-
gramem Swiss-Manager. 

Povinnosti a práva vedoucích soutěží jsou shrnuta ve Statutu vedoucího soutěže: 

http://old.chess.cz/www/assets/files/informace/stk/rozpisy/Statut_VS2017.pdf 

(V návaznosti na rozpočet ŠSČR je odměna vedoucím soutěží navýšena na 10, resp. 11 a 12, tis. Kč; 
rozšířená STK 12. května 2019 může schválit i další úpravy Statutu vedoucího soutěže směřující 
k zlepšení systému řízení soutěží.) 

STK usiluje o zachování vysokého standardu při řízení soutěží družstev, ale i o možná zlepšení. Proto 
STK vyzývá kapitány ligových družstev, případně zodpovědné činovníky jejich oddílů, aby na níže 
uvedené adresy zasílali náměty a připomínky směřující ke zkvalitnění řízení soutěží. Současně mů-
žete i přidat své kritické, případně pochvalné, připomínky ke stávajícím vedoucím soutěží. Pokud se 
v dané soutěži/skupině sejde reprezentativní vzorek názorů, bude k nim STK při výběru vedoucích 
přihlížet. 

Přihlášky zasílejte do 18. dubna 2019 na e-mailovou adresu: konkurz@sachyusti.cz  a v kopii 

na: malec17@seznam.cz. 

STK ŠSČR si vyhrazuje právo prodloužit termín konkurzu, konkurz zrušit případně nevybrat žádného 
zájemce. 

2019-04-01 
Jan Malec, 
předseda STK ŠSČR 
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