Zápis č. 1 ze dne 6. 10. 2014
Z jednání výkonného výboru Jihočeského šachového svazu
Datum konání:
6. 10. 2014
Místo:
Tábor
Přítomni:
Sýkora, Durchan, Odehnal
Omluven:
Hejda, Šindelka
Program:
1. Kontrola starších úkolů
2. Jmenování předsedů komisí
3. Složení komisí
4. Příprava divizí
5. Konkurzy KP dospělých
6. KP mládeže v rapid šachu
7. Různé
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ:
Ad 1) Kontrola starších úkolů/usnesení
úkol č. 5 – z 28.11.2012 – (zveřejnění na webu akcí KTCM) - trvá
úkol č. 3 – z 20.2.2014 - VV pověřil předsedu STK stanovením minimálního počtu
účastníku KP mužů a žen v praktickém šachu pro jednotlivé kategorie, aby mohly být tyto
kategorie zvlášť vyhodnoceny (Kategorie ženy, H18, H20, D18, D20). VV se po diskusi
rozhodl schválit variantní návrh. Minimální počet účastníků v uvedených kategoriích je 5, ale
v kategorii žen bude vyhodnocení provedeno i při třech účastnicích, pokud jejich rating bude
minimálně 1500. Splněno – viz usnesení níže
úkol č. 6 – z 20.2.2014 - VV pověřil předsedu komise rozhodčích přípravou semináře
pro rozhodčí 2., resp. školení pro rozhodčí 3. tř. v termínu do konce června tohoto roku. –
úkol trvá, školení se přesouvá na podzim. Termín 20.9. seminář rozhodčích II. a III. tř. a 21.9.
školení R3. – splněno, viz usnesení níže
úkol č. 2 – z 8.8.2014 - Web: Situace je i nadále spíše neuspokojivá a bude nutno
zajistit nějakého administrátora, který na to bude mít čas a bude za to odměňován. Našel se
nový zájemce o spravování webu JŠS. V současné době se připravuje DPP se zájemcem.
Schválena odměna za roční vedení stránek ve stejné výši jako s předchozím administrátorem
– 3000,- Kč.
úkol č. 3 – z 8.8.2014 - VV konstatoval nezbytnost přípravy materiálů pro
nadcházející konferenci JŠS v předstihu v souvislosti se změnami legislativy. Pozvánka a
program konference musí být zveřejněny jeden měsíc před konáním konference. Zároveň by
ale měl být zveřejněn návrh nového jednacího řádu. Protože se bude jednat o volební
konferenci, je možno v předstihu zveřejnit návrh kandidátky pro další volební období. Protože
je konference plánována na sobotu 20.9.2014, musí vše výše uvedené být zveřejněno do
20.8.2014. - splněno
Ad 2)
-

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

Ad 3) Bylo odsouhlaseno, že počet členů komisí může být i vyšší, než 3. Předsedové komisí
oznámí VV složení komisí do 20.10.2014, poté bude složení uveřejněno na webu JŠS
Ad 4) VV konstatoval připravenost divizí pro aktuální sezónu, za což vyjádřil poděkování
předsedovi a členům STK. Dále probral otázku konání OPEN turnajů během divizní sezóny a
shodnul se, že devítidenní OPEN turnaj významně zasahuje do termínového kalendáře
v oblasti divizních soutěží. Pro další sezóny bude při sestavování TK uplatňována přednost
krajských soutěží před oddílovými.

Ad 5) VV po diskusi rozhodnul, že budou vypisovány konkurzy na všechny krajské soutěže
jednotlivců včetně rapidu a blesku. Pro rok 2015 je již stanoven turnaj v bleskovém šachu,
kterým bude Memoriál Fr. Černíka dne 17.11.2014 v ČB. Pro rapid a praktický šach budou
vyhlášeny konkurzy do 13.10.2014.
Pro praktický šach, rapid a případně i blesk budou vyhlašovány samostatné turnaje pro
mládež a dospělé.
Ad 6) VV projednal návrh hlavních propozic KM pro KP mládeže v rapid šachu. Tyto
propozice byly projednány a s připomínkami schváleny, včetně podmínek pro finálovou účast
a konání kvalifikací.
Ad 7) VV dále diskutoval otázku složení VV (otázka začlenění manažera projektu do škol do
VV) a stanovení optimálních pravidelných termínů konání schůzí VV. Předběžně byl
stanoven dvouměsíční cyklus a jako termín první úterý v měsíci. Nutno ověřit vhodnost
termínů z hlediska případné kolize s oddílovými akcemi členů VV.
USNESENÍ:
1. Předseda STK zajistí zveřejnění rozhodnutí o minimálním počtu účastníků
v kategoriích ženy, H18, H20, D18, D20 v rámci KP na webu JŠS. T: 31.10.14
2. Předseda KR uveřejní na krajském webu krátkou zprávu o uskutečněném školení
rozhodčích 3. třídy a seminář rozhodčích 2. třídy. T: 20.10.2014
3. Předsedové komisí oznámí složení jednotlivých komisí VV a zajistí uveřejnění na
webu JŠS. T: 20.10.2014
4. KP v bleskovém šachu pro rok 2015 se bude konat 17.11.2014 v Č. Budějovicích
v rámci Memoriálu Fr. Černíka.
5. Předseda STK vyhlásí konkurz na pořádání KP v praktickém šachu a v rapidu
dospělých (včetně kategorie žen, H18, H20, D18, D20). T: 13.10.2014
6. VV schvaluje Hlavní propozice pro KP mládeže včetně kvalifikačních turnajů pro rok
2015.

Za termíny plnění jednotlivých usnesení, pokud nejsou přímo dány, je považováno konání
další schůze VV, která je předběžně plánována na úterý 2.12. 2014. Je předpokládáno, že
naléhavé úkoly se řeší bezodkladně.
Zapsal L. Sýkora

