Zápis č. xx ze dne 28. 7. 2015
Z jednání výkonného výboru Jihočeského šachového svazu
Datum konání:

28. 7. 2015

Místo:

Veselí n.Lužn.

Přítomni:

Sýkora, Odehnal (KM), Hejda (STK), Durchan (KR), Válek (hospodář)

Omluven:
Program:

1. Kontrola starších úkolů
2. Termínový kalendář zimní části sezóny 2015-6
3. Příprava konference JŠS – 19. září 2015
4. Různé

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ:
Ad 1. Všechny předchozí úkoly a usnesení z předchozích schůzí VV JŠS byly splněny.
Ad 2. Návrh Termínového kalendáře jako nedílná součást Rozpisu soutěží družstev pořádaných
JŠS byl podrobně diskutován. Předseda KM JŠS přišel s dosti radikálním řešením obligátních
problémů (soutěže družstev hrát pouze v nedělních termínech, soboty rezervovat po celý rok
pouze pro soutěže mládeže). Tento návrh nebyl akceptován. Další návrh - kompromisní řešení
předsedy KM JŠS se ukázalo být jen ve dvou termínech „lepší“ (skluz s některou ze soutěží
dospělých) než konzervativní řešení Termínového kalendáře předsedy STK JŠS.
Ad 3. Předseda KM JŠS předložil program konference. Diskuse se vedla o potenciálních
příjmech rozpočtu (členské základně) – a předběžném návrhu rozpočtu JŠS na rok 2016.
V rámci přípravy konference se diskutovala kontinuita ve VV JŠS, především v případě
odstoupení předsedy VV JŠS.
Ad 4. V rámci přípravy konference předseda STK JŠS apeloval na revokaci usnesení
konference z 20. září 2014 ohledně zápočtu 2. divize na FRL. Důvodem revokace jsou nové
podmínky FIDE pro zápočet, které STK JŠS je schopna v současné kapacitě zvládnout stěží pro
1. divizi.
USNESENÍ:
1. Předseda STK nalezne ještě dva termíny ve své verzi Termínového kalendáře, které budou
pouze pro soutěže družstev, bez překryvu s mládeží – a do 3. srpna odešle tento návrh
termínového kalendáře jako součást Rozpisu soutěží družstev pořádaných JŠS všem jč. šach.
funkcionářům
2. Předseda STK JŠS dořeší místnost pro uspořádání Konference do 3. srpna, pozvánky budou
rozeslány a vyvěšeny do 5. srpna na www.jcsach.cz předsedou KM JŠS
3. Konečná verze programu bude do 17. srpna „čekat“ na doplňující (pozměňující) návrhy
delegátů, poté bude Program konference 19. srpna – měsíc před konferencí oficiálně
prezentován členům JŠS na webu

