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STK ŠSČR  

ve složení: Pavel Chrz, Jan Malec, David Pelikán, Vladimíra Šťastná, Petr Záruba 

posoudila žádost (e-mailem 29. října) družstva 1. Novoborský šachový klub o přeložení extraligových 
utkání 3. a 4. kola proti družstvům ŠK Zikuda Turnov a Výstaviště Lysá nad Labem, rozpisem soutěže 
stanovené na 6. a 7. listopadu, a rozhodla žádosti 

nevyhovět 

Že se extraligový termín 3. a 4. kola kryje s turnajem Grand Swiss bylo oddílu 1. Novoborský ŠK známo 
již v červnu, po uveřejnění sportovního kalendáře ŠSČR 2021/2022. Tuto skutečnost oddíl nezohlednil 
(resp. zohlednil-li, zřejmě nedostatečně) při tvorbě soupisky extraligového družstva 1. Novoborský ša-
chový klub a v důsledku toho se stalo, že účast na kolizním turnaji Grand Swiss upřednostnila polovina 
hráčů soupisky. 

Až když se situace stala pro družstvo 1. Novoborský šachový klub kritickou, snažil se kapitán družstva 
situaci řešit se soupeři dohodou na změnu (z časových důvodů již jen odložení) termínu utkání. Oba 
soupeři změnu termínu odmítli zejména s odůvodněním, že změna cca jen 2 týdny před řádným termí-
nem utkání by problémy způsobila naopak jim. 

Následná žádost, aby situaci řešil řídicí orgán soutěže (STK ŠSČR), postrádá oporu jak v čase, tak nároku. 
Pro vyhovění žádosti nelze aplikovat článek 20 „Rozpisu Extraligy družstev - ročník 2021/2022“ (dále 
jen „čl. 20“) zejména právě v důsledku časového nedostatku, na kterém by zřejmě nic nezměnilo ani 
kdyby o aplikaci čl. 20 bylo požádáno hned, když se podmínka pro ni zdánlivě naplnila. Pro toto roz-
hodnutí je tak irelevantní, zda nastalá situace aplikaci čl. 20 skutečně naplňuje či nikoli (tzn. zda účast 
na turnaji Grand Swiss je či není „plněním reprezentační povinnosti ŠSČR“ ve smyslu čl. 20). 

Ze sportovního hlediska může být situace družstva 1. Novoborský šachový klub (a v možném důsledku 
i celé soutěže šachy.cz extraligy) až kriticky problematická, ale ani to řídicí orgán soutěže neopravňuje 
problém jednoho družstva řešit na úkor jiných dvou družstev. 

 
Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 16 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí podle 
čl. 3 Odvolacího řádu ŠSČR k VV ŠSČR. K odvolání je nutno připojit doklad o zaplacení poplatku za od-
volání ve výši stanovené v příloze 1 čl. 2.5 (odvolání na úrovni vyšší) Ekonomické směrnice ŠSČR.  

Ve Stráži pod Ralskem 1. 11. 2021 

Jan Malec, předseda STK ŠSČR 

 
Doručení: 
kapitán družstva 1. Novoborský šachový klub (Petr Boleslav, p.boleslav@novoborsky-sk.cz) 

Na vědomí: 
kapitán družstva ŠK Zikuda Turnov (Pavel Šimáček, pavel.simacek@chessjournal.cz) 
kapitán družstva Výstaviště Lysá nad Labem (Vlastimil Jansa, jansav@volny.cz) 
vedoucí šachy.cz extraligy sekretariát ŠSČR (Martin Šmajzr, smajzr@email.cz) 
předseda ŠSČR (Martin Petr, martin.petr@chess.cz) 


