
Zápisó.l ze dne 18. l0.202t
Z jednáni qýkonného výboru Jihočeského šachového svazu

Datum konáni: 18. 10. 2021
Forma jednání: ZOOM
Přítomni, Sýkora, Durchan, Havlíček, Hejda, David
Omluven:

Progtam, 1. Jrnenováni předsedťr kornisí
2. Složení kornisi
3. Dotace
4. Příprava konkurzů KP dospělých a mládeže

Z4LI§ZJE

Ad l ) VV .IŠS jmenoval tl,to předsedy komisí:
- předseda KR - Milan Durchan
- předseda STK - Martin Helda
- předseda KM - Jiří Havlíček
- hospodář - Karel David

Ad 2) Bylo odsouhlaseno, že počet členů komisí bude 3.

W schválil tyto navržené členy komisí:
Clenové KR: Martin Heida, Petr Hostaša
Členové STK: Milan Durchan, Josef Měsíček
Členové KM: Andrea Kadlecová, Rudolf Černík.

Ad 3) Jiří Havlíček zrekapituloval stav čerpáni dotací zkraje a svazu:
- Cerpání dotace z kraje na KTCM -bez problémů, dotace budou dočerpány v rámci republikových

mistrovství.
- Čerpání dotací zkraje na činnost svazu. je potřeba dořešit odměňováni činovníkťr, není vyčerpána

dotace na literaturu.
- Dotace v rámci aktivity kroužků: je již ukončen příjem žádosti, z .Tč. kraie podaly žádost jen čtyři oddíly

* QCC Čg, Sokol Tábor, Chess club Písek a vŠrp Če,

Ad 4) VV rozhodnul, že bude STK zjišt'ován zájem o pořádání krajských soutěží jednotlivců dospělých a
juniorŮ včetně rapidu a blesku. Přednostně budou osloveni tradični a osvědčení pcřadatele, Vypisovány budou
konkurzy tehdy, když dosavadní pořadateló neprojevi záiempro pořádání r, této sezóně. Předsedové STK a
KM navrhnou do příští schŮze W zařazeni kategorie HD20 - zda k HDl6, či k dospělýrn
Předsedou KM byl zpracor,án rozpis finálov}ch KP pro praktický šach, rapid jednotlivců i družstev mládeže
včetně přeboru škol. Rovněž byl zpracován rozpis velkých cen mládeže Jč. kraje Bi,l r,yhlášen konkurs na
pořadatele jednotlivých akcí s tennínem pro podání nabídek do konce října.

Ad 5) Předseda STK inťormoval o konáni tvlČn HD8 v Nor,]ch Hradech v termínu 9. - 10. Ia 2021 za účasti
44 chlapců. 17 divek a 30 účastniků doprovodného openu.

I]SNESENÍ:

1. VV JŠS jmenoval tyto předsedy kcimisí:
- předseda KR - Milan Durchan
- předseda STK - Martin Hejda
- předseda KM - Jiři Havlíček
- hospodiář * Karel David

2, Bylo schváleno složeni komisí dle náwhu.



úroi-y;

1. STK upraví do další schůze VV hlavní propozice krajských soutěží jednotlivců s ohiedem na zařazeni
kategorie HD20 a připadně návrh na i,yhlášení konkursů.

2. STK ve spolupráci s KM zahualinýe tenninoú kalendář o akce mládeže,

Zatermíny plnění jednotliv_vch usneseni, pokud nejsou přimo dány, je považováno konáni další schůze W, Je
předpokládáno,že naléhavé úkoly se řeší bezodkladně,

a.rnoil: w.}is§Ch&aznoín. CZ


