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

Hosté: Souralová (ŠdŠ ŠSČR),  Ambrož (TK ŠSČR), Macháček (Staré Město), Krupica (Kuřim), 
Tomek (Zlín-Malenovice), Seiner (Kralupy), Hrbek (Praha) a Slepánková (Vyškov). 

Omluveni: Hadraba (KM ŠSČR) a Kalužný (KM ŠSČR). 

Neomluveni: KM ŠS Libereckého kraje. 

Termín konání: 10. března 2019. 

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. Soutěže 
v krajích fungují, ale o pořádání krajských soutěží je v krajích malý zájem. 
 
2. Soutěže družstev mládeže 

Extraliga mládeže a 1. ligy mládeže fungují bez problému. ŠSČR zakoupí poháry a medaile pro 
nejlepší družstva.  

Pro MČR družstev starších žáků jsou již vydány propozice. 

Propozice pro MČR družstev mladších žáků budou vydány v nejbližších dnech. Je změn místa 
konání. MČRDMŽ se bude hrát v Třešti u Jihlavy. 
 
3. Soutěže jednotlivců mládeže 

KM ŠSČR projednala návrh na „změnu termínu pro určení počtu postupujících na MČR 
v rapid šachu mládeže a na Mistrovství Čech mládeže.“  

KM ŠSČR hlasováním přijala návrh „Počet postupových míst na Mistrovství ČR v rapid šachu 
mládeže bude stanoven podle počtu registrovaných dětí dané věkové kategorie k 31. 10. 
předchozího kalendářního roku.“ (PRO: 11,  PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 2). 

KM ŠSČR hlasováním přijala návrh „Počet postupových míst na Mistrovství Čech mládeže 
bude stanoven podle počtu registrovaných dětí dané věkové kategorie k 31. 10. předchozího 
kalendářního roku.“ (PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 1, zástupci KM moravských krajů 
nehlasovali). 

mailto:chess.svetla@seznam.cz


KM ŠSČR navrhuje, aby tabulku pro stanovení počtů postupujících na MČR v rapid šachu 
mládeže a na Mistrovství Čech mládeže zpracoval sekretariát ŠSČR. 
 
4. Zimní olympiáda dětí a mládeže 2020 

V roce 2020 bude ZODM v Karlovarském kraji a šachy jsou v programu.  

Je třeba se věnovat přípravě šachové části olympiády. Je třeba zajistit nominace z krajů dle 
trvalého pobytu hráčů. 

Šachový část ZODM se uskuteční ve dnech 19. až 24. ledna v hotelu Thermal v Karlových 
Varech. Ředitelem turnaje bude Bc. Marcel Vlasák. 

Kategorie starší žáci: chlapci ročník narození 2004 a mladší. 
Kategorie mladší žáci: chlapci ročník narození 2006 a mladší. 
Kategorie nejmladší žáci: chlapci ročník narození 2009 a mladší. 
Kategorie dívky: dívky ročník narození 2004 a mladší. 
Čtyřčlenná družstva (složená z účastníků kategorií jednotlivců). 
 
5. Informace z VV ŠSČR 

Předseda KM ŠSČR informoval o aktuálním dění v ŠSČR. 
Předseda KM ŠSČR informoval o projektu KCTM ŠSČR. 
V. Souralová informoval o projektu Šachy do škol. 
A. Ambrož informoval o činnosti Trenérské komise, především o školeních a metodických 
materiálech.  
P. Záruba informoval o projektu Podpory šachových kroužků. V diskuzi byly zopakovány 
základní principy PKO a byla vysvětlena úloha krajských KM.  
 
6. Různé 

KM ŠSČR projednala návrh na změnu Soutěžního řádu „Hráč může být na soupiskách nejvýše 
tří družstev i v soutěžích mládeže.“ Návrh byl zamítnut. (PRO: 2, PROTI: 9, ZDRŽELO SE: 1). 
 
KM ŠSČR diskutovala časový rozpis Mistrovství Moravy a Slezska mládeže v kategorii chlapců 
do 10 let. KM ŠSČR navrhla, ať o možnostech časového rozpisu MMaS kat. H10 diskutují 
zástupci krajů a oddílů při MMaS. 
 
 
Zasedání komise mládeže se uskutečnilo 10. března 2019 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 
 
 


