
KOMISE MLÁDEŽE ŠACHOVÉHO SVAZU ČESKÉ REPUBLIKY 
Adresa předsedy: Ing. Zdeněk Fiala, Pěšinky 1125, 582 91 Světlá nad Sázavou  

Tel.:731 00 63 64,  e-mail: chess.svetla@seznam.cz 
…..………………………………………………………………………………………………. 

 

Zápis ze schůze komise mládeže 
 
 
Přítomni: Hadraba (KM ŠSČR), Stárek (Středočeský), Janoušek (Plzeňský), Hüttner 
(Karlovarský), Kalužný (KM ŠSČR + Ústecký), Fiala (KM ŠSČR + Vysočina), Hurta (KM ŠSČR + 
Jihomoravský), Růžička (Olomoucký), Růčka (Zlínský) a Kopec (Moravskoslezský). 

Hosté: Körschnerová, Veverka (oba ŠK Most) a Šlampová (Ústecký). 

Omluveni: Záruba (KM ŠSČR), Havlíček (Jihočeský), Schaffer (Pardubický), John 
(Královehradecký). 

Nemluveni: Pražský šachový svaz a Šachový svaz Libereckého kraje. 

Termín konání: 9. září 2017. 

Místo konání: Most, Hotel Cascade. 
 
Program: 
 
1. Informace předsedů krajských KM o stavu mládeže a soutěží v jednotlivých krajích: 

Krajští předsedové a zástupci krajů informovali o stavu mládeže a soutěží v krajích. 
 
2. Soutěže družstev mládeže 

KM ŠSČR projednala návrh na změnu časového harmonogramu republikového finále Přeboru 
škol. První kolo začne nejpozději v 10:00. 
KM ŠSČR hlasováním schválila změnu časového harmonogramu republikového finále Přeboru 
škol. První kolo začne nejpozději v 10:00.  
(9 PRO, 0 PROTI, 1 se zdržel) 
KM ŠSČR projednala návrh změny termínu konání republikového finále Přeboru škol z termínu 
v dubnu na termín v červnu.   
KM ŠSČR hlasováním schválila změnu termínu konání republikového finále Přeboru škol 
z termínu v dubnu na termín v červnu.  
(10 PRO, 0 PROTI) 

Extraliga mládeže a 1. liga mládeže: 
KM ŠSČR diskutovala návrh na reorganizaci soutěže na třístupňovou – Extraliga, 1. liga a 2. liga. 
Toto téma se již řešilo v minulosti a účastníci soutěží se shodli, že je reorganizace nevhodná.  
Výkonnostní rozdíl mezi extraligou a 1. ligou je dán jednak vyšším věkem hráčů a dále 
účelovými přestupy hráčů do extraligových týmů z ligových týmů, kde již nesplňují podmínku 
věku. 
KM ŠSČR diskutovala návrh na povolení „3 soupisek“ v družstvech mládeže. 
Většina přítomných se shodla, že není vhodné zavádět „3 soupisky“ do soutěží mládeže. 
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3. Soutěže jednotlivců mládeže 

Mistrovství ČR D18 a D20: 
KM ŠSČR projednala návrh, aby přímo postupující dívky a krajské přebornice nehradily 
startovné a ubytování na Mistrovství ČR D18 a D20. Návrh se netýká náhradnic. Kompenzaci za 
startovné a ubytování uvedených hráček uhradí pořadateli ŠSČR dle skutečné účasti hráček. 
KM ŠSČR hlasováním schválila návrh, aby přímo postupující dívky a krajské přebornice 
nehradily startovné a ubytování na Mistrovství ČR D18 a D20 a aby kompenzaci za startovné a 
ubytování uvedených hráček uhradil pořadateli ŠSČR dle skutečné účasti hráček.  
(10 PRO, 0 PROTI) 
KM ŠSČR projednala návrh, aby se výše uvedená úhrada startovného a ubytování týkala pouze 
hráček s VT minimálně 1ž. 
KM ŠSČR zamítla návrh, aby se výše uvedená úhrada startovného a ubytování týkala pouze 
hráček s VT minimálně 1ž. 
(1 PRO, 6 PROTI, 3 se zdrželi) 

Polofinále mistrovství ČR H18 a H20: 
KM ŠSČR projednala návrh, aby přímo postupující chlapci a krajští přeborníci nehradili 
startovné a 50% ubytování na Mistrovství ČR H18 a H20. Návrh se netýká náhradníků. 
Kompenzaci za startovné a ubytování uvedených hráčů uhradí pořadateli ŠSČR dle skutečné 
účasti hráčů. 
KM ŠSČR hlasováním schválila návrh, aby přímo postupující chlapci a krajští přeborníci 
nehradili startovné a 50% ubytování na Mistrovství ČR H18 a H20 a aby kompenzaci za 
startovné a ubytování uvedených hráčů uhradil pořadateli ŠSČR dle skutečné účasti hráčů. . 
(7 PRO, 0 PROTI, 3 se zdrželi) 

Mistrovství ČR mládeže do 16 let: 
KM ŠSČR projednala návrh: Pokud pořadatel Mistrovství ČR mládeže zajistí on-line přenos ze 
všech šachovnic v hracím sále, rozhodčí omezí přístup diváků do hracího sálu s online 
přenosem. ŠSČR zapůjčí pořadateli el. šachovnice ŠSČR a uhradí pořadateli zápůjčku dalších el. 
šachovnic ve výši 300 Kč/ks/turnaj.  
KM ŠSČR hlasováním schválila návrh, aby rozhodčí omezil přístup diváků do hracího sálu 
s online přenosem a aby ŠSČR a uhradil pořadateli zápůjčku dalších el. šachovnic ve výši 300 
Kč/ks/turnaj. 
(9 PRO, 0 PROTI, 1 se zdržel) 

Příprava Mistrovství Čech mládeže: 
KM ŠSČR zatím nevydala seznamy postupujících na Mistrovství Čech mládeže, protože Pražský 
šachový svaz a Šachový svaz Libereckého kraje dosud nedodaly výsledky krajských přeborů a 
seznamy postupujících. ŠSČR vyzve uvedené kraje k nápravě a současně upozorní uvedené 
kraje na smlouvu a případné sankce ve formě krácení dotace kraji. 
KM ŠSČR diskutovala tempo Mistrovství Čech mládeže do 10 let. 
 
4. Olympiáda dětí a mládeže 2018 

Aktuální informace k Olympiádě dětí a mládeže 2018 zaslal mailem ředitel turnaje Mgr. David 
Schaffer, neboť se schůze nemohl zúčastnit. 
 
 



5. Informace z VV ŠSČR 

Předseda ŠSČR informoval o aktuálním dění v ŠSČR. V úterý 12. 9. bude VV projednávat projekt 
podpory šachových oddílů. MŠMT podpořilo ŠSČR i mnoho šachových oddílů výraznými 
dotacemi. Je třeba registrovat nové členy. Je však třeba, aby byli členové skutečně aktivními 
členy. 
 
6. Různé 

MS, ME a MEU mládeže: 
KM ŠSČR projednala návrh, aby ŠSČR hradil za oprávněné účastníky MS, ME a MEU mládeže 
poplatky pořadateli, FIDE a ECU. Úhrada se netýká extra hráčů. 
KM ŠSČR hlasováním schválila návrh, aby ŠSČR hradil za oprávněné účastníky MS, ME a MEU 
mládeže poplatky pořadateli, FIDE a ECU. 
(9 PRO, 0 PROTI) 

KCTM: 
Přítomní členové KM ŠSČR si stěžovali, že dosud nejsou na webu ŠSČR zveřejněny materiály ke 
KCTM pro rok 2017. 
Předseda KM ŠSČR zaurguje zveřejnění materiálů ke KCTM na webu ŠSČR. 

Přebor škol: 
Vydání rozpisu bylo pozdrženo, aby se mohli krajští předsedové vyjádřit k termínu 
republikového finále. 
Rozpis škol připraví v nejbližších dnech M. Hurta. 
Agendu přeboru škol a publikaci výsledků na webu zajistí manager ŠdŠ M. Veselý. 

Termín schůze 2018: 
Příští rozšířená schůze KM ŠSČR se uskuteční v neděli 11. března 2018 v místě konání 
Mistrovství ČR mládeže 2018. 
 
Zasedání komise mládeže se uskutečnilo 9. září 2017 od 19:30 v Mostě v Hotelu Cascade. 
Schůze KM ŠSČR skončila ve 22:15. 
 
 
 
Zapsal: Zdeněk Fiala 
 
 


