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STK ŠSČR  

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

posoudila žádost (e-mailem 26. října) družstva 2222 ŠK Polabiny B o přeložení utkání 3. kola 1. ligy sk. 
západ proti družstvu TJ Spartak Vlašim, rozpisem soutěže stanoveném na 14. listopadu, a rozhodla 
žádosti 

nevyhovět 

Účast několika hráčů družstva 2222 ŠK Polabiny B v polofinále MČR v kategoriích H18/20 naplňuje pod-
mínku pro aplikaci čl. 3.12 „Rozpisu soutěží družstev řízených ŠSČR – ročník 2021/2022“. Nicméně 
družstvo požádalo řídicí orgán soutěže o změnu termínu utkání až 19 dní před řádným termínem před-
mětného utkání, přestože účast hráčů družstva byla známa včas (2 základu a 1 náhradníka byť ve stadiu 
práva již minimálně v termínu odevzdání soupisek), resp. významně dříve (dalších 1 základu a 1 ná-
hradníka cca 15. října). 

Žadatel sice o cca 10 dní dříve, než řídicí orgán soutěže, oslovil soupeře se snahou o nalezení možného 
náhradního termínu, ale i toto bylo (ve smyslu čl. 3.12 Rozpisu) pozdě a hlavně z vyjádření kapitána 
družstva TJ Spartak Vlašim plyne, že navržené náhradní termíny by způsobily problémy naopak jim. Že 
posouzení vlastních problémů soupeřem není účelové, svědčí i fakt, že ze soupisky družstva TJ Spartak 
Vlašim mají v polofinále MČR v kategoriích H18/20 právo účasti 2 hráči základu a 2 náhradníci. 

 
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 3. 11. 2021 

Jan Malec, předseda STK ŠSČR 

 
Doručení: 
kapitán družstva 2222 ŠK Polabiny B (Aleš Jedlička, AJedlicka@seznam.cz) 

Na vědomí: 
kapitán družstva TJ Spartak Vlašim (Tomáš Vojta, vojta.tomas@seznam.cz) 
vedoucí 1. ligy sk. západ (Martin Šmajzr, smajzr@email.cz) 
předseda ŠSČR (Martin Petr, martin.petr@chess.cz) 


