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STK ŠSČR  

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

posoudila závaznou přihlášku družstva SK Slavia Orlová do 1. ligy 2022/2023 odeslanou e-mailem pověře-
nému členovi STK ŠSČR 5. června 2022 oddílem SK Slavia Orlová (jino61@centrum.cz) a rozhodla: 

1. nevyhovět požadavku o přiřazení družstva SK Slavia Orlová v 1. lize do sk. západ 

2. akceptovat platnost závazné přihlášky družstva SK Slavia Orlová do 1. ligy i pro sk. východ 

Oddíl od počátku (již pro soutěžní ročník 2021/2022) zásadně nesouhlasí se systémem 2kol v 1. lize sk. 
východ. Svůj důrazný nesouhlas nyní projevil v závazné přihlášce družstva do 1. ligy 2022/2023, ve které 
označení soutěže „1. liga“ doplnil na „1. liga – ZÁPAD !“.  

STK ŠSČR vzniklou situaci vyhodnotila a konstatovala: 

1. že družstva se do 1. ligy (i 2. ligy) přihlašují bez přiřazení do skupiny, nelze vyžadovat konkrétní sku-
pinu. Při rozdělování družstev do skupin je možné přihlédnout k přání oddílu pouze v případě, kdy 
přiřazením do preferované skupiny vychází zeměpisné rozdělení do skupin přiměřeně rovnocenně. 
Při stávajícím zeměpisném složení družstev 1. ligy družstvo SK Slavia Orlová do skupiny západ přiřadit 
nelze. 

2. že doplnění vyžadované skupiny ligové soutěže do závazné přihlášky je z hlediska platnosti a závaz-
nosti přihlášky irelevantní, tedy že přihláška platí a je závazná pro danou soutěž, jako by vyžadovaná 
skupina uvedena nebyla. 

Družstvo SK Slavia Orlová bude přiřazeno do příslušné skupiny obvyklým způsobem. 

 
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 odvolání ve 
výši stanovené v příloze 1 čl. 2.5 (odvolání na úrovni vyšší) Ekonomické směrnice ŠSČR.  

Ve Stráži pod Ralskem 13. 6. 2022 

Jan Malec, předseda STK ŠSČR 

 
Doručení: 
oddíl SK Slavia Orlová (Jiří Novák, jino61@centrum.cz) 
 

Na vědomí: 
vedoucí 1. ligy sk. západ (Martin Šmajzr, smajzr@email.cz) 
vedoucí 1. ligy sk. východ (Petr Záruba, zaruba@chessfm.cz) 


