
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: Říha (Středočeský), Novotný (Jihočeský), Šilhavá (Plzeňský), Hüttner (Karlovarský), 
Chrz (Ústecký), Pospíšil (Liberecký), Ruda (Královehradecký), Schaffer (Pardubický), Fiala (KM 
ŠSČR + Vysočina), Hurta (KM ŠSČR + Jihomoravský), Biolek (Olomoucký), Růčka (Zlínský), 
Kopec (Moravskoslezský), Hadraba (KM ŠSČR) a Záruba (KM ŠSČR). 

Hosté: Pisk (ŠSČR), Vokáč (ŠSČR), Ambrož (ŠSČR), Stárek (Říčany), Macháček (St. Město), 
Krupica (Kuřim), Finěk (Liberec). 

Omluveni: Kalužný (KM ŠSČR) a Rut (Pražský). 

Nemluveni: 0. 

Termín konání: 11. března 2018. 

Místo konání: Kouty nad Desnou, Hotel Dlouhé Stráně. 
 
 
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 

Předseda KM ŠSČR poděkoval Mgr. Davidu Schafferovi za zajištění ZODM 2018 a předal mu 
ocenění. 

V roce 2020 bude ZODM v Karlovarském kraji a šachy jsou v programu. Je třeba se věnovat 
přípravě šachové části olympiády. 

Navýšili jsme položku rozpočtu na poháry a medaile v soutěžích družstev. Zakoupili jsme 
pěkné poháry a medaile. Po skončení schůze si je zástupci pořadatelů závěrečných srazů 
převezmou. 
 
3. Soutěže jednotlivců mládeže 

Na minulé schůzi jsme schválili návrh, aby přímo postupující dívky a krajské přebornice 
nehradily startovné a ubytování na Mistrovství ČR D18 a D20. Návrh byl schválen ve VV ŠSČR 
a byl již loni realizován. 

Dále jsme schválili návrh, aby přímo postupující chlapci a krajští přeborníci nehradili 
startovné a 50% ubytování na Mistrovství ČR H18 a H20. Návrh nebyl schválen ve VV ŠSČR. 

V těchto dnech byli schváleni pořadatelé několika mistrovských akcí. 

MČR dětí do 8 let bude ve Vyškově. 

Přebor škol bude opět ve Zlíně. 
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MČR juniorek a Polofinále juniorů bude opět v Kovářské.  

MČR v rapid šachu mládeže bude ve Žďáře nad Sázavou. 

KM ŠSČR projednala návrh na „snížení počtu divokých karet na Polofinále MČR H18 a H20.“ 
Návrh byl zamítnut. (PRO: 2,  PROTI: 7, ZDRŽELO SE: 6). 

KM ŠSČR projednala návrh „Nedoplňovat na Polofinále MČR H18 a H20 volná místa hráči 
z jiných krajů.“ Návrh byl zamítnut. (PRO: 7, PROTI: 1, ZDRŽELO SE: 7).  

KM ŠSČR projednala návrh „Od sezóny 2018/2019 budou postupové klíče na Mistrovství 
Čech mládeže do 12, 14 a 16 let dle KP ve vážných partiích a nikoliv v rapid šachu.“ Návrh byl 
odsouhlasen. (PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 1). 

KM ŠSČR projednala návrh „KM ŠSČR vyzývá JČŠS, aby změnil hrací dny družstev dospělých 
výhradně na neděli a tím omezil termínové kolize s akcemi mládeže.“ Návrh byl odsouhlasen. 
(PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 1). 

KM ŠSČR projednala několik návrhů termínu Mistrovství ČR dětí do 8 let: 
1. návrh: První víkend po skončení soutěží družstev. Návrh byl zamítnut. (PRO: 7 , PROTI: 3, 
ZDRŽELO SE: 5). 
2. návrh: Velikonoce. Návrh byl zamítnut. (PRO: 2, PROTI: 2, ZDRŽELO SE: 11). 
3. návrh: Během Mistrovství ČR mládeže do 16 let. Návrh byl zamítnut. (PRO: 1, PROTI: 9, 
ZDRŽELO SE: 5). 
4. návrh: Druhý víkend po Mistrovství ČR mládeže do 16 let. Návrh byl zamítnut. (PRO: 5, 
PROTI: 2, ZDRŽELO SE: 8). 
5. návrh: Vyhlásit konkurz s dvěma možnými termíny - velikonoce nebo druhý víkend po 
Mistrovství ČR mládeže do 16 let. Návrh byl odsouhlasen. (PRO: 11, PROTI: 3, ZDRŽELO SE: 
1). 

KM ŠSČR upozornila na nutnost zveřejnit počty postupujících a přímé postupy na Mistrovství 
Čech mládeže. 

Předseda KM ŠSČR vyzval krajské předsedy, aby apelovali na oddíly pracující s mládeží, aby si 
pohlídaly každoročně registraci členů k 1. březnu. Letos jsme měli 35 neregistrovaných hráčů 
a hráček MČR, loni dokonce 70. 
 
4. Projekt podpory šachových kroužků pro sezónu 2017/2018 

V rozpočtu je plánována částka 1 milion Kč. Čekáme na rozhodnutí MŠMT o dotacích a chtěli 
bychom tuto částku navýšit na dvojnásobek. 
Chceme změnit některé podmínky projektu. 
Při vzniku projektu jsme dali podmínku účasti na 2 turnajích, aby si nikdo nevykazoval 
nešachisty. V minulém roce byla podmínka zvýšena na 4 turnaje, což zvýšilo administrativní 
náročnost. 

KM ŠSČR projednala návrh „Kontrolu formulářů PK nebudou provádět krajští předsedové 
KM, ale administrativní pracovník projektu. Návrh byl zamítnut. (PRO: 6, PROTI: 8, 
ZDRŽELO SE: 1). 

KM ŠSČR projednala návrh „Podmínkou pro započtení hráče je účast na 2 turnajích ze 
seznamu započitatelných turnajů či jeden mistrovský turnaj ve vážném tempu (podmínka 
odehrát minimálně 7 partií). Návrh byl odsouhlasen. (PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0). 



KM ŠSČR projednala návrh „Pro 1. úroveň: je třeba minimálně 8 započtených hráčů.“ Návrh 
byl zamítnut. (PRO: 2, PROTI: 9, ZDRŽELO SE: 4). 

KM ŠSČR projednala návrh „Zavést tři úrovně s členěním: 1. úroveň = min. 5 započtených 
hráčů, 2. úroveň = min. 15 započtených hráčů, 3. úroveň = min. 30 započtených hráčů. Návrh 
byl odsouhlasen. (PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 3). 
 
5. Informace z VV ŠSČR 

Předseda ŠSČR informoval o aktuálním dění v ŠSČR.  
 
6. Různé 

KM ŠSČR projednala a schválila požadavek, aby termíny konferencí trenérů a termíny 
soustředění mládeže byly publikovány v termínovém kalendáři ŠSČR k 31. 5. každého roku. 
(PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0). 
 
 
Zasedání komise mládeže se uskutečnilo 11. března 2018 od 15:00 v Koutech nad Desnou v 
Hotelu Dlouhé Stráně. 
Schůze KM ŠSČR zahájila v 15:00. 
Schůze KM ŠSČR skončila v 17:30. 
 
 
Zapsal: Zdeněk Fiala 
 
 


