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Schůze vedení ECU, 24. 10. 2019 

Evropská šachová unie se nachází ve výborné kondici. Rozpočet pro rok 2020 poprvé přesáhne 1 mil. 

EUR, což členové vedení ECU cítí jako velký krok vpřed. Množí se podvodné emaily při platbách na 

účet ECU, proto z důvodu bezpečnosti budou žádosti o veškeré platby uvedeny na webu ECU.  

Byly přiděleny organizace evropských akcí na příští roky – pro nás byly zajímavé dvě akce: 

ME juniorských družstev 2021 se uskuteční v Rumunsku (Bukurešť, 3. - 11. 8. 2021). Naše žádost o 

pořádání akce v Koutech nad Desnou bohužel neměla letos šanci, kvůli uskutečnění ME juniorských 

družstev 2019 v Pardubicích. Tím pádem dostala rumunská žádost více bodů a je třeba připravit 

žádost na příští rok, kde budou šance značně vyšší. 

ME žen 2021 (15. - 28. 3. 2021) a ME mládeže 2022 (17. - 28. 8. 2022) – zde byla naše žádost 

úspěšná, získali jsme více bodů než druhý zájemce z Černé Hory a tak vedení ECU rozhodlo o tom, že 

se obě akce uskuteční v Praze!!  

ECU vytvořila svoji mobilní aplikaci ECU APP, která je volně ke stáhnutí. Je možné sledovat kalendář 

akcí ECU, samotné turnaje, výsledky, los jednotlivých kol…a navíc je možné hodnotit šampionáty a 

tím pádem přispět ke zvýšení úrovně evropských akcí. Poprvé v historii evropských šampionátů měli 

rozhodčí stejné oblečení – během probíhajícího ME družstev v Batumi představila ECU dress code 

rozhodčích. V Monaku se v sobotu 30. 11. 2019 uskuteční výjimečná akce - 1. ročník European 

Golden Pawn Award Ceremony. Velká společenská akce za účasti celebrit šachového nebe, kde se 

budou předávat ceny za rok 2019. ECU podepsala smlouvu s významným partnerem na čtyři roky a 

tudíž je velká šance na zvýšení prestiže naší milované hry! 

Hromadné shromáždění ECU, 26. 10. 2019 

Zúčastnilo se 37 federací. Vedení ECU informovalo o výsledcích své práce za poslední období, což 

bylo přijato obrovským aplausem - je vidět, že se udělala spousta dobré práce! Byl schválen rozpočet 

ECU na rok 2020, šampionáty pro další období. Dále se schválil způsob výběru rozhodčích do 

evropských turnajů a pokyny pro ubytování, stravu, jídlo a pití, online přenos a živé studio na 

evropských akcích.  Vystoupil nový předseda Slovinska a potvrdil konání ME jednotlivců 2020 ve 

Slovinsku (bude jen změna místa - Terme Olimia, termín 17. - 30. 5. 2020 zůstává). Ke zhlédnutí 

doporučuji stránky vzdělávací komise ECU (https://edu.europechess.org/ ) a rozhodcovské komise 

ECU, které dělala naše Jiřina Prokopová (https://arbiters.europechess.org/ ). Příští Hromadné 

zasedání ECU, kde se bude m. j. slavit 35 let od založení ECU, proběhne v roce 2020 v Monaku při 

příležitosti 2. ročníku European Golden Pawn Award Ceremony. Česká výprava patřila na schůzi 

v Batumi k nejpočetnějším - krom samotného delegáta přijela předsedkyně Komise rozhodčích ŠSČR 

Jiřina Prokopová, která se zúčastnila schůze Komise rozhodčích ECU, jejíž je členkou. Dále v Batumi 

byl přítomen místopředseda ŠSČR Martin Petr a zástupci AVE-KONTAKT s. r.o., pánové Jan Mazuch a 

Jiří Petružálek. 

FIDE připravuje změnu stanov - jednotlivé připomínky mohou členské země ECU zasílat na sekretariát 

ECU, či přímo na FIDE: http://www.europechess.org/wp-content/uploads/2019/10/Annex_5_FIDE-

Charter_final_October-2019_clean.pdf 

Petr Pisk, delegát ECU a FIDE - Corum, 3. 11. 2019 
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