Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha
tel.: +420 242 429 206 e-mail: sekretariát@chess.cz IČO: 48 54 84 64
www.chess.cz
STK: Jan Malec, jan.malec@chess.cz

ZÁPIS
ze schůze rozšířené STK ŠSČR, která se uskutečnila
v neděli 12. května 2019 od 10:00 do 17:00 hodin
v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě
Přítomni:
členové STK ŠSČR: Chrz, Malec, Nováková (JmŠS), Sabol (PDŠS), Záruba (zástupce za MKŠS, 1. liga-V, 2. liga-F)
člen rozšířené STK ŠSČR: Buchníček
předsedové STK KŠS (nejsou-li členy STK ŠSČR): Kovář (zástupce za PŠS), Hrdlička (SŠS), Hejda (JŠS), Pelikán (ŠSPK), Babička (zástupce za ÚKŠS, ved. 2. liga-B), Průdek (ŠSLK)
vedoucí skupin (nejsou-li předsedy krajských STK ani členy STK): Šmajzr (Extraliga, 1. liga-Z, 2. liga-C), Václavík
(2. liga-A), Hnilička (2. liga-E)
hosté: Skála (SŠS)
Omluveni:
Radocs (KŠSKV), Šafařík (KHŠS), Svíženský (KŠSV), Sviták (ŠSZK), Biolek (ŠSOK), Šmajzrová (2. liga-D)
Program:
1. Zahájení v 10:00 hodin, stanovení hlasů rozhodných, schválení programu
2. Schválení výsledků soutěží družstev ročníku 2018/2019, pokuty, spory atd.
3. Zhodnocení práce vedoucích soutěží, schválení odměn, připomínky, náměty ke zlepšení
4. Projednání a schválení úprav Statutu vedoucího soutěže
5. Návrh sportovního kalendáře 2019/2020
6. Projednání a schválení Rozpisu soutěží družstev 2019/2020
7. Podněty pro návrhy na úpravy legislativy ŠSČR
8. Různé – informace ze ŠSČR, z krajů apod.
9. Ukončení v 17:00 hodin.
Projednávané (zejména body 2, 5 a 6) byly v podkladech pro jednání schůze, resp. jsou zveřejňovány na webu
ŠSČR (aktualizace rozpisů lig na základě časového vývoje dat).
1. Zahájení, stanovení hlasů rozhodných, schválení programu
Vedením schůze se ujal předseda STK Jan Malec a schůzi zahájil v 10:15. Na základě statutu STK byl členům
rozšířené STK, tj. Petr Buchníček, přítomní předsedové krajských STK či jejich pověření zástupci, vedoucí soutěží
družstev řízených ŠSČR, udělen hlas rozhodující:
Počet hlasujících 5 z toho 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželi. Udělení rozhodujících hlasů bylo přijato.
Následně bylo hlasováno o programu, tak jak bylo uvedeno v pozvánce. Počet hlasujících 15, z toho 15 pro,
0 proti, 0 se zdrželo. Program byl přijat.
2. Schválení výsledků soutěží družstev ročníku 2019/2020, pokuty, spory atd.
Schvalování výsledků a pokut proběhlo postupně od Extraligy až po 2. ligu F. Pokud družstvo zaslalo k udělené
pokutě vyjádření nebo toto předložil příslušný vedoucí soutěže, bylo sděleno a pokud na základě diskuze byl
k této pokutě formulován návrh pro usnesení, bylo o této pokutě hlasováno zvlášť. Následně se schvalovaly výsledky a pokuty jako celek v dané soutěži.
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Extraliga:
2222 ŠK Polabiny, z.s.

5.000 Kč

1. Novoborský ŠK

5.000 Kč

1. Novoborský ŠK

2.500 Kč

ŠK Slavoj Poruba

2.500 Kč

za nesehrání členem základní sestavy (Daniil Dubov) předepsaného počtu partií, za dvě chybějící partie
za nesehrání členem základní sestavy (Radoslaw Wojtaszek) předepsaného počtu partií, za dvě chybějící partie
za nesehrání hráčem (Ján Markoš) uvedeném na soupisce výše
než poslední člen základní sestavy předepsaného počtu partií, za
jednu chybějící partii
za nesehrání hráčem (Piotr Murdzia) uvedeném na soupisce výše
než poslední člen základní sestavy předepsaného počtu partií, za
jednu chybějící partii

O pokutách nebyl podán žádný návrh pro hlasování a tak bylo provedeno schvalování výsledků, vč. pokut:
Počet hlasujících 15 z toho 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Výsledky a pokuty Extraligy byly schváleny.
1. liga Z:
QCC České Budějovice

TJ Neratovice

3.000 Kč

500 Kč

TJ Neratovice
ŠK Sokol Vyšehrad
ŠK Sokol Vyšehrad

500 Kč
300 Kč
1.500 Kč

TJ Šakal Kozolupy
TJ Šakal Kozolupy
TJ Šakal Kozolupy

500 Kč
5.000 Kč
3.000 Kč

za nesehrání hráčem (Jakub Stinka) uvedeném na soupisce výše
než poslední člen základní sestavy předepsaného počtu partií, za
dvě chybějící partie
za ve stanoveném termínu nenahlášený kompletní výsledek
utkání, resp. bez jména rozhodčího (6. kolo)
za ve stanoveném termínu neodeslaný partiový materiál (6. kolo)
za neobsazení 8. šachovnice (11. kolo)
za nesehrání hráčem (Peter Petrán) uvedeném na soupisce výše
než poslední člen základní sestavy předepsaného počtu partií, za
jednu chybějící partii
za ve stanoveném termínu nenahlášený výsledek utkání (3. kolo)
původně 10.000 Kč za nedostavení se k utkání (7. kolo)
za nesehrání hráčem (Jan Balín) uvedeném na soupisce výše než
poslední člen základní sestavy předepsaného počtu partií, za dvě
chybějící partie

Oddíl TJ Šakal Kozolupy požádal o toleranci za nedostavení se k utkání (7. kolo) s důvodů sněhové kalamity. STK
diskutovala rozsah kalamity, a to zejména s ohledem na její předpověď a vypořádání se s ní jinými družstvy; bylo
i připomenuto, že právě pro podobné okolnosti je 2 hodinová čekací doba. Po diskuzi bylo hlasováno postupně
o návrzích:
výše pokuty 0 Kč, počet hlasujících 15, z toho 4 pro, 11 proti, 0 se zdrželo
výše pokuty 3.000 Kč, počet hlasujících 15, z toho 7 pro, 8 proti, 0 se zdrželo
výše pokuty 5.000 Kč, počet hlasujících 15, z toho 10 pro, 5 proti, 0 se zdrželo
Následně byla diskutována žádost domácího družstva (SK OAZA Praha) o náhradu nákladů za neuskutečněné
utkání; po diskuzi bylo hlasováno postupně o návrzích vzešlých z diskuze:
výše náhrady 2.700 Kč (uznatelné dle žádosti), počet hlasujících 15, z toho 1 pro, 14 proti, 0 se zdrželo
výše příspěvku 650 Kč, počet hlasujících 15, z toho 2 pro, 13 proti, 0 se zdrželo
výše příspěvku 1.500 Kč, počet hlasujících 15, z toho 14 pro, 1 proti, 0 se zdrželo
Následně se přešlo ke schvalování výsledků, vč. pokut:
Počet hlasujících 15 z toho 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Výsledky a pokuty 1. ligy Z byly schváleny.
1. liga V:
TŽ Třinec
ŠK Gordic Jihlava
Šachy Hošťálková z.s.

1.500 Kč
300 Kč
300 Kč

za nesehrání členem základní sestavy (Movsesian Sergei) předepsaného počtu partií, za jednu chybějící partii
za neobsazení 8. šachovnice (10. kolo)
za neobsazení 8. šachovnice (8. kolo)
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Šachy Hošťálková z.s.

1.500 Kč

Beskydská šachová škola z.s.

1.500 Kč

Tatran Litovel

1.500 Kč

za nesehrání hráčem (Mateusz Paszewski) uvedeném na soupisce
výše než poslední člen základní sestavy předepsaného počtu partií, za jednu chybějící partii
za nesehrání hráčem (Walter Szymon) uvedeném na soupisce
výše než poslední člen základní sestavy předepsaného počtu partií, za jednu chybějící partii
za nesehrání členem základní sestavy (Daniel Šorm) předepsaného počtu partií, za jednu chybějící partii

O pokutách nebyl podán žádný návrh pro hlasování a tak bylo provedeno schvalování výsledků, vč. pokut:
Počet hlasujících 15 z toho 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Výsledky a pokuta 1. ligy V byly schváleny.
2. liga A:
TJ Spartak Vlašim

1.500 Kč

TJ Bohemians Praha
TJ Bohemians Praha

300 Kč
200 Kč

TJ Bohemians Praha
ŠACHklub Písek
ŠK Líně
Klub šachistů Říčany 1925 "B"

500 Kč
500 Kč
500 Kč
300 Kč

za nesehrání členem základní sestavy (Jan Stoklasa) předepsaného počtu partií, za jednu chybějící partii
za neobsazení 8. šachovnice (5. kolo)
původně 500 Kč za ve stanoveném termínu nenahlášený výsledek
utkání (8. kolo)
za ve stanoveném termínu neodeslaný partiový materiál (8. kolo)
za ve stanoveném termínu nenahlášený výsledek utkání (8. kolo)
za pozdě odeslanou soupisku
za neobsazení 8. šachovnice (7. kolo)

Oddíl TJ Bohemians Praha požádal o toleranci pozdního nahlášení výsledku i odeslání partiového materiálu
(8. kolo). Po krátké diskuzi a upřesnění vedoucím soutěže bylo hlasováno o snížení pokuty za pozdní nahlášení
výsledku:
výše pokuty 0 Kč, počet hlasujících 14, z toho 4 pro, 10 proti, 0 se zdrželo
výše pokuty 200 Kč, počet hlasujících 15, z toho 13 pro, 2 proti, 0 se zdrželo
Ke změně výše pokuty za ve stanoveném termínu neodeslaný partiový materiál nebyl podán žádný návrh.
Následně se přešlo ke schvalování výsledků, vč. pokut:
Počet hlasujících 15 z toho 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Výsledky a pokuty 2. ligy A byly schváleny.
2. liga B:
ŠK Dopravní podnik Praha "B"
ŠK Teplice

1.500 Kč
300 Kč

za kontumaci 6. šachovnice, kdy se hráč napsaný v sestavě k partii
nedostavil (9. kolo)
za neobsazení 8. šachovnice (9. kolo)

O pokutách nebyl podán žádný návrh pro hlasování a tak bylo provedeno schvalování výsledků, vč. pokut:
Počet hlasujících 14 z toho 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Výsledky a pokuty 2. ligy B byly schváleny.
2. liga C:
Sokol Bakov nad Jizerou

1.500 Kč

Sokol Bakov nad Jizerou
TJ Slavia Hradec Králové "B"

300 Kč
1.500 Kč

TJ Desko Liberec
Sokol Mladá Boleslav

500 Kč
0 Kč

za kontumaci 6. šachovnice, kdy se hráč napsaný v sestavě k partii
nedostavil (2. kolo)
za neobsazení 8. šachovnice (5. kolo)
za nesehrání členem základní sestavy (Zbyněk Ringel) předepsaného počtu partií, za jednu chybějící partii
za ve stanoveném termínu neodeslaný partiový materiál (7. kolo)
původně 1.500 Kč za nesehrání členem základní sestavy (Vladimír
Kubín) předepsaného počtu partií, za jednu chybějící partii

Oddíl Sokol Mladá Boleslav požádal o omluvení nesehrání členem základní sestavy (Vladimír Kubín) předepsaného počtu partií. Od začátku listopadu 2018 je doložena neschopenka hráče a vedoucí soutěže byl informován
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ihned (v únoru), kdy bylo zřejmé, že hráč druhou partii ze zdravotních důvodů nestihne sehrát. Po krátké diskuzi
bylo o návrhu hlasováno:
výše pokuty 0 Kč, počet hlasujících 14, z toho 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Následně se přešlo ke schvalování výsledků, vč. pokut:
Počet hlasujících 14 z toho 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Výsledky a pokuty 2. ligy C byly schváleny.
2. liga D:
OREL Ořechov

1.500 Kč

Sokol Kolín

3.000 Kč

za nesehrání hráčem (Jiří Sysel) uvedeném na soupisce výše než
poslední člen základní sestavy předepsaného počtu partií, za
jednu chybějící partii
za nesehrání členem základní sestavy (Pavel Chmiel) předepsaného počtu partií, za dvě chybějící partie

O pokutách nebyl podán žádný návrh pro hlasování a tak bylo provedeno schvalování výsledků, vč. pokut:
Počet hlasujících 15 z toho 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Výsledky a pokuty 2. ligy D byly schváleny.
2. liga E:
SK Podlužan Prušánky z.s.

ŠK Velké Losiny

1.500 Kč

500 Kč

Oddíl šachů Sportovního klubu Prostějov 500 Kč
ŠO Kunovice
1.500 Kč

za nesehrání hráčem (Miroslav Pakosta) uvedeném na soupisce
výše než poslední člen základní sestavy předepsaného počtu partií, za jednu chybějící partii
za kontumaci 8. šachovnice, kdy se hráč napsaný v sestavě k partii
nedostavil (4. kolo)
za ve stanoveném termínu neodeslaný partiový materiál (11. kolo)
za nesehrání členem základní sestavy (Radek Holman) předepsaného počtu partií, za dvě chybějící partie

O pokutách nebyl podán žádný návrh pro hlasování a tak bylo provedeno schvalování výsledků, vč. pokut:
Počet hlasujících 15 z toho 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Výsledky a pokuty 2. ligy E byly schváleny.
2. liga F:
Šachový klub HM Ostrava „B“
Slezan Opava

1.500 Kč
300 Kč

za nesehrání členem základní sestavy (Tomáš Oral) předepsaného
počtu partií, za jednu chybějící partii
za neobsazení 8. šachovnice (11. kolo)

O pokutách nebyl podán žádný návrh pro hlasování a tak bylo provedeno schvalování výsledků, vč. pokut:
Počet hlasujících 15 z toho 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Výsledky a pokuty 2. ligy F byly schváleny.
3. Zhodnocení práce vedoucích soutěží, schválení odměn, připomínky, náměty ke zlepšení
Předseda jménem STK poděkoval vedoucím soutěží za odvedenou práci. Bylo konstatováno, že letošní ročník
všech soutěží družstev řízených ŠSČR proběhl bez problémů.
Předseda jménem STK informoval přítomné o výsledku konkurzu na vedoucí dlouhodobých soutěží řízených STK
ŠSČR pro sezóny 2019-2022 (tj. zůstávají beze změny) a o navýšení odměn vedoucím soutěží.
Ani v krátké diskuzi nebyly žádné výhrady k práci stávajících vedoucích soutěží.
Bylo hlasováno o odměnách pro vedoucí soutěží (M. Šmajzr, P. Záruba, V. Václavík, M. Babička, K. Šmajzrová,
M. Hnilička) v plné výši:
Počet hlasujících 15, z toho 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Odměny pro vedoucí soutěží v navržené plné výši byly
schváleny.
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4. Projednání a schválení úprav Statutu vedoucího soutěže
Předložená úprava Statutu vedoucího dlouhodobé soutěže družstev řízené STK ŠSČR se týkala zejména změny
plynoucí z rozdělování družstev do skupin až po přihlášení a z toho plynoucí zasílání přihlášek STK a nikoli vedoucím skupin. Byla zapracována úprava výše odměn a drobná formulační upřesnění.
Počet hlasujících 15, z toho 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Statut vedoucího dlouhodobé soutěže družstev řízené
STK ŠSČR byl schválen.
5. Návrh sportovního kalendáře 2019/2020
Předložená varianta A návrhu sportovního kalendáře (jako součást celkového přehledu termínů relevantních
akcí) byla v předjednání s KM i KRÚ a upřednostněna před alternativní variantou B. Oproti původnímu návrhu
bylo na základě v diskuze prohozeno poslední 3kolo Extraligy s posledním víkendem mládežnických soutěží a
bylo rozhodnuto o termínu prosincového 2kola Extraligy (zvolen dřívější termín). Po krátké diskuzi se hlasovalo
o variantě A:
Počet hlasujících 15, z toho 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Návrh sportovního kalendáře byl schválen.
6. Projednání a schválení Rozpisu soutěží družstev 2019/2020
Předseda STK představil rozpis Extraligy a rozpis 1. a 2. ligy pro nadcházející sezónu. Krátce byl diskutován posun
začátku sobotních utkání Extraligy. Dle vyjádření vedoucího Extraligy družstva, které chtějí začínat dříve, již standardně žádají o posun a tedy není důvod stávající systém měnit. Znění rozpisů doznalo jen zpřesňující úprav
(zejména v ustanoveních umožňujících dohodu soupeřů na jen předehrání utkání). Diskutovala se problematika
hráčů na 4 soupiskách, resp. zda je potřeba tento prohřešek penalizovat. Bylo konstatováno, že dosavadní přístup oddílů je odpovědný, i provinilé oddíly k řešení problému přistupovaly konstruktivně a tedy není nutno do
Rozpisů doplnit stanovení pokuty za tento prohřešek.
Petr Buchníček seznámil s problematikou rozdělování družstev do skupin, resp. s hraničními problémy v 1. i ve
2. lize. Po krátké diskuzi se přešlo k schvalování rozpisů (s tím, že po schválení Sportovní kalendáře VV ŠSČR
budou doplněny termíny jednotlivých kol).
Schválení rozpisu Extraligy:
Počet hlasujících 15, z toho 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Rozpis Extraligy 2019/2020 byl schválen.
A poté rozpisu 1. a 2. ligy:
Počet hlasujících 15, z toho 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Rozpis 1. a 2. ligy 2019/2020 byl schválen.
7. Podněty pro návrhy na úpravy legislativy ŠSČR
Krátce diskutována byla příprava (M. Šmajzr) nového klasifikačního řádu.
Petr Záruba upozornil, že čl. 5.3 Soutěžní řád stanovená kritéria pořadí v soutěžích družstev nejsou vhodná pro
soutěže hrané švýcarským systémem. V krátké diskuzi bylo navrženo do SŘ doplnit (resp. navrhnou doplnění ke
schválení VV) nový článek 5.3.4 s určením kritérií pořadí družstev v soutěžích hraných švýcarským systémem,
přičemž kritéria v čl. 5.3.3 budou určena pro systém každý s každým. Do čl. 5.3.4 byla navržena kritéria Rozpisu
MČR družstev starších žáků:
a) počet zápasových bodů (viz čl. 5.3.2);
b) Buchholz ze zápasových bodů;
c) součet skóre ze všech utkání (viz čl. 5.3.1);
d) Buchholz ze skóre krácený o výsledek družstva s nejnižším skóre
e) Buchholz ze skóre;
f) los.“
Počet hlasujících 14, z toho 13 pro, 0 proti, 1 se zdrželo. Návrh na doplnění SŘ byl schválen.
Předseda STK připraví přesné znění úpravy ustanovení SŘ ke schválení VV ŠSČR.
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8. Různé – informace ze ŠSČR, z krajů apod.
Pokračují diskuze nad možnými vylepšeními webu ŠSČR (např. přidání kontaktů družstev) – náměty na vylepšení
(upozornění na nedostatky) lze nadále posílat na sekretariát.
Diskutován byl způsob (kritérium) stanovení, z kterého KP postupuje i druhý do 2. ligy – bylo odloženo s tím, že
předkladatel může varianty předložit příští chůzi v předstihu.
Předseda STK prezentoval návrh KRÚ uspořádat MČR 2020 mužů systémem KO (16 účastníků). Z diskuze vyplynulo, že po úspěšném otevřeném MČR 2019 není vhodný čas pro změnu a navíc KO systém jako úplnou novinku
je nutno prodiskutovat v KŠS. Předseda STK upozornil, že KRÚ nesouhlasí s konáním jen otevřených MČR a preferuji uzavřená MČR (nově tedy variantně systém „každý s každým“ nebo KO) s tím, že jako přijatelný kompromis
se nabízí návrat k pravidelnému střídání otevřené-uzavřené.
9. Ukončení
Na závěr předseda STK poděkoval účastníkům za účast a popřál pohodovou cestu domů. Schůze byla ukončena
v 17:00.
ve Stráži pod Ralskem 21. 6. 2019

Jan Malec
předseda STK ŠSČR
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