Zápis č. 1 ze dne 16. 9. 2017
Z jednání výkonného výboru Jihočeského šachového svazu
Datum konání:
Místo:
Přítomni:
Omluven:
Program:

16. 9. 2017
Č. Budějovice
Sýkora, Durchan, Novotný, Hejda, Šindelka
-

1. Jmenování předsedů komisí
2. Složení komisí
3. Příprava konkurzů KP dospělých a mládeže

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ:
Ad 1)
-

VV JŠS jmenoval tyto předsedy komisí:
předseda KR – Milan Durchan
předseda STK – Martin Hejda
předseda KM – Michal Novotný

Ad 2) Bylo odsouhlaseno, že počet členů komisí bude 3.
VV schválil tyto navržené členy komisí:
Členové KR: Martin Hejda, Roman Němeček
Členové STK: Milan Durchan, Josef Měsíček
Členové KM: Jaroslav Odehnal, Jiří Havlíček.
Ad 3) VV rozhodnul, že bude STK zjišťován zájem o pořádání krajských soutěží jednotlivců dospělých a
juniorů včetně rapidu a blesku. Přednostně budou osloveni tradiční a osvědčení pořadatele. Vypisovány budou
konkurzy tehdy, když dosavadní pořadatelé neprojeví zájem pro pořádání v této sezóně. Pro rok 2017 je již
stanoven turnaj v bleskovém šachu, kterým bude Memoriál Fr. Černíka dne 17.11.2017 v ČB. Pro rapid se
předpokládá pořadatelství Šachklubu Písek a praktický šach pak Sokol Tábor.
Pro praktický šach, rapid a případně i blesk budou vyhlašovány samostatné turnaje pro mládež a dospělé.
Budou připraveny hlavní propozice pro KP mládeže v rapid šachu. Tyto propozice budou projednány a na
nejbližší schůzi KM, včetně podmínek pro finálovou účast a konání kvalifikací.
USNESENÍ:
1.
2.

VV JŠS jmenoval tyto předsedy komisí:
předseda KR – Milan Durchan
předseda STK – Martin Hejda
předseda KM – Michal Novotný
Bylo schváleno složení komisí dle návrhu.

ÚKOLY:
1. Komise mládeže připraví do další schůze VV propozice krajských soutěží jednotlivců a návrh na
vyhlášení konkursů.
Za termíny plnění jednotlivých usnesení, pokud nejsou přímo dány, je považováno konání další schůze VV,
která je předběžně plánována na pondělí 16.10. 2017. Je předpokládáno, že naléhavé úkoly se řeší bezodkladně.
Zapsal L. Sýkora

