Zápis z KM JčŠS ze dne 21. listopadu 2017
Přítomni:

Odehnal, Havlíček

Nepřítomen:

Novotný

Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Projednání námitky k VV ŠSČR
Projednání soutěže KP v praktickém šachu
Projednání soutěže KP v rapid šachu
Projednání kvalifikačních soutěží
Projednání pořadatelství finálových soutěží
Různé

Ad1) Projednání námitky k VV ŠSČR
Členové Jiří Havlíček a Jaroslav Odehnal se rozhodli podat „Námitku k vyhodnocení
Projektu podpory šachových kroužků v sezóně 2016-17“ k VV ŠSČR.
Byla sepsána „Námitka…“, zaplacen správní poplatek, k jehož souhlasu dal
i předseda VV JčŠS. Námitka je podložena i e-maily oddílů k vyhodnocení.
Dne 22.11.2017 bude odeslána na VV ŠSČR. VV ŠSČR zasedá 28. 11. 2017.
Přes žádost Jaroslava Odehnala nebylo KM JčŠS předloženo zkontrolované hlášení za
jihočeské oddíly předsedou KM JčŠS, které mělo být zasláno republikovému
manažerovi projektu a ani e-mail od republikového manažera projektu, kterým
upomínal krajského předsedu KM JčŠS. Námitka bude doplněna o drobná fakta.

Ad2) Projednání soutěže KP v praktickém šachu
Členové KM JčŠS se shodli na dlouhodobé koncepci a pravidlech pořádání
nejdůležitější činnosti a akce „Krajského přeboru mládeže v praktickém šachu“ o
postup na Mistrovství Čech mládeže.
Pravidla turnaje:
 Vícedenní akce doporučeno 4-5 dní
 Hráno v kategoriích: H10, 12, 14, 16 a 18, dále D10, 12, 14, 16 a 18
 Právo účasti:
 Všichni hráči s Elo ČR – platí pro všechny kategorie hochů (nasazovací
elo 1100 se nepočítá)
 Všechny dívky – bez omezení - samostatný/é turnaj/e

 Hráči s přímým postupem na M-Čech pro danou sezónu budou zařazeni
do kategorii H18
 KM JčŠS má právo – ne povinnost udělit divokou kartu (2 max. 4) do
každé kategorie. O divokou kartu musí oddíl či hráč požádat
do stanoveného termínu
 Pokud je nedostatek hráčů s Elo ČR v některé kategorii (hochů), mají do
turnajů v dané věkové kategorii právo postoupit max.
4 hráči s nejvyšším elem ČR-R a zbytek se doplní z Velké ceny
Jihočeského kraje (očekává se to než v kategorii H10, výjimečně v H12)
 Technická ustanovení
 Kategorie H18, 16, 14 hrají 2 x 90 minut + přidávací čas
 Kategorie H12 a 10 hrají 2 x 60 minut + přidávací čas
 Hraje se na 7–9 kol, švýcarský způsobem či každý s každým,
určí pořadatel turnajů
 Dívky mohou mít jeden společný turnaj či oddělené – spojené věkové
kategorie, určí pořadatel turnajů
 Z turnajů musí být vyhlášeni „Přeborníci kraje“ ve všech obsazených
kategoriích
 Rozhodná jsou tato Ela: u Elo ČR k 5. 5. daného roku (konec soutěží
družstev, po dalších turnajích ve vážných partiích pořádaných různými
oddíly, po MČR mládeže) u hráčů, kteří postupují na základě Elo ČR – R
se bere Elo k 1. 3. daného roku.
 Počet hráčů v turnajích H10 – 18 je max. 16
 Přihlášky do KP v praktickém šachu řeší pořadatel
 Doporučené změny:
 Změnit v „Termínovém kalendáři“ termín turnaje. Doporučeno pro rok
2018 termín 17. – 20. květen 2018
 Přidávací čas není kromě H18 (30 s) určen, může ho definovat
pořadatel (minimálně 15 s.)

Ad3) Projednání soutěže KP v rapid šachu
Členové KM JčŠS se shodli na dlouhodobé koncepci a pravidlech pořádání akce
„Krajský přeboru mládeže v rapid šachu“ o postup na Mistrovství ČR mládeže.
Pravidla turnaje:
 Jednodenní akce (doporučena sobota)
 Hráno v kategoriích: H10, 12, 14 a 16 dále D10, 12, 14 a 16

 Právo účasti:
 Všichni hráči – hoši i dívky bez omezení
 Samostatné turnaje s možností sloučení
 Hráči s přímým postupem na M-ČR se mohou také účastnit
 Technická ustanovení
 Všechny kategorie hrají 2 x 20 minut + přidávací čas, určí pořadatel
turnaje
 Hraje se na 7 kol, švýcarský způsobem či každý s každým, určí
pořadatel turnajů
 Dívky mohou mít jeden společný turnaj či oddělené – spojené věkové
kategorie, určí pořadatel turnajů
 Z turnajů musí být vyhlášeni „Přeborníci kraje“ ve všech obsazených
kategoriích
 Počet hráčů v turnajích je neomezený
 Přihlášky do KP v rapid šachu řeší pořadatel
 Hráči jsou povinni přihlásit se do stanoveného termínu kvůli řádné
přípravě turnaje a zajištění obědů
 Doporučené změny:
 Změnit v „Termínovém kalendáři“ termín turnaje. Doporučeno pro rok
2018 termín 1. či 8. května 2018
Ad4) Projednání kvalifikačních soutěží
Členové KM JčŠS se shodli na tom, že věčné spory o kvalifikační turnaje v otázkách
postupů do jedné či druhé soutěže – finále v praktickém či rapid šachu – šachu
neprospívá. Každý má své oprávněné argumenty a zbytečně to jitří vztahy mezi
členy, trenéry a oddíly.
Proto členové KM JčŠS přichází s novým řešením. Hlavní změnou je, že kvalifikační
turnaje se mění na „VELKOU CENU JIHOČESKÉHO KRAJE“ zkratka „VC JčK“ a je to
samostatná soutěž!
Pravidla turnaje:
 Seriál turnajů – doporučeno 4 (do budoucna možno změnit)
 Jednodenní akce – (do budoucna doporučena sobota)
 Hráno v kategoriích: H8, 10, 12, 14 a 16 dále D8, 10, 12, 14 a 16
 Kategorie kopírují věkově praktický šach, pro danou sezónu

 Právo účasti:
 Všichni hráči – hoši i dívky bez omezení
 Samostatné turnaje s možností sloučení
 Technická ustanovení
 Všechny kategorie hrají tempem 2 x 20 minut + přidávací čas. U
kategorie HD8 možno využít tempa 2 x 25 minut bez přidávacího času
 Hraje se na 7 kol, švýcarský způsobem či každý s každým, určí
pořadatelé turnajů.
 Dívky hrají společně s hochy.
 Turnaje se bodují pro všechny hráče – 30, 28, 26, 24, 22, 20, 17, 14,
11, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, a ostatní 1.
 Celkové body se vedou odděleně – hoši, dívky v jednotlivých kat.
 Do celkového výsledku seriálu se započítávají body ze všech turnajů.
 Při posledním turnaji budou vyhodnoceny všechny kategorie – celkoví
vítězové VC Jihočeského kraje.
 Počet hráčů ve skupinách je neomezen.
 Hráči mají právo hrát vyšší věkovou kategorii, obráceně to nelze.
 Přihlášky do VC řeší pořadatelé turnajů.
 Kategorie H10 či H12 může být použita k účasti hráčů v KP PŠ 2018 (v
tomto případě se počítají nejlepší výsledky z 3 turnajů, pokud se
budou hrát celkem 4 turnaje).
 Termíny turnajů:
 1. turnaj – 17. prosince 2017 Písek
 2. turnaj – 14. ledna 2018
 3. turnaj – 24. února 2018
 4. turnaj – 25. března 2018
Doporučené změny a náměty:
 Zvážit možnost používání starších hodin, zejména u kategorie H8 (děti
je ještě neznají a nemají přehled, kdy je jaký čas, a kdy partie končí –
předškoláci či prvňáčci s tím mají problémy)
 VV JčŠS či KM JčŠS zajistí poháry pro vítěze, 2. a 3. hráče seriálu ve
skupinách VC JčK
 ŠACHklub Tábor věnuje do soutěže pro celkové vítěze 5 pohárů pro
hochy – budou vystaveny při 1. turnaji
 KM zajistí odpovědnou osobu pro sledování souhrnných výsledků
 „Velkou cenu Jihočeského kraje“ si může některý oddíl vzít pod
patronát a žádat o dotaci na KÚ ČB. Kvalifikační turnaje nešly.

Všechny turnaje se odesílají na zápočet Ela, zodpovídá pořadatel turnaje, kontroluje
KM JčŠS.
Všechny turnaje se budou započítávat do aktivity kroužků.

Ad5 Projednání pořadatelství finálových soutěží
ŠACHklub Tábor požádal o pořadatelství KPDMLŽ či KP v praktickém šachu. Pokud
někdo víte o někom, kdo o to má rovněž zájem, spojte se s Jaroslavem Odehnalem.
Město Tábor přijímá žádosti na granty do 30. listopadu 2017. ŠACHklub Tábor
připravuje žádost, ale podá je, pokud se někdo neozve.

Ad6 Různé
 KM JčŠS musí najít nový termín pro konání KPDMLŽ. Termín koliduje s MČR
HD8 tj. pro ročníky 2010 a mladší. Družstva pro KPDMLŽ budou mít složení
ročníků 2006 a ml. hráč 2009 a mladší. Tj. některá družstva by s tím mohla
mít problém.
 KM JčŠS se shodla na tom, že Krajský přebor škol by se neměl dělit do
různých měst, ale měl by se konat v krajském městě.
 KM JčŠS upozorňuje, že byly vyhlášeny granty KÚ ČB v oblasti sportu na rok
2018. Odevzdání do 8. ledna 2018
Zasedání KM JčŠS se konalo v Táboře od 17,00 do 19,00 hod.

Zapsal: Jaroslav Odehnal
Zkontroloval: Ing. Jiří Havlíček

