
Zápisě.5 ze dne 10. al.2a23
Z jednáni 1ýkonného qýboru Jihočeského šachového §vazu

Datum konání: 10. 01. 2023
Forma jednáni: prezenčně
Přítorrrni: Sýkora, Durchan, Havliček, David, Hejda
Hosté. Landa, Tejnor

Program: 1. Představení vize KTCM oddílu Chess club Pisek
2. Příprava koní-erence JŠS
3, Inforrriace o dotacich
4. Přidělení přeboru kraje

ZApIS z.tEoNÁNÍ:

Ad 1) Hosté - pan Landa a pan Tejnor z oddílu Chess club Pisek představiii svou vizi ťungování KTCM
v rámci lŠS. Ptedem svou vizi zaslali píserrrně členůrn W. Vize obsahuje krorně zaměření KTCM i představu
o fungování KM obecně včetně systému pořádání turnajů a zapojeni rodičů a trenérů, Předseda KM následně
požádal o předběžné vyjádření členy KM. Během diskuze se účastnici shodli, že neni reálné všechny návrhy a
nápady uvádět ihned do praxe a nový manažer KTCM tak bude zkraje pokračovat vicenréně v tendencich
předchozího ťungor,ání a běherrr roku bude ve spolupráci s W, členy KM a dalšimi rozvíjet a konkretizovat svó
představy. W rozhodl" že předloženávize bude předmětem jednání rozšiřené schůze KM a požáda| zástupce
oddílu Chess ciub Písek, aby si pro toto jednání připravil konkrétnějši rozpracování svých návrhů v oblasti
KTCM. S přihlédnr"rtírn k tomuto jednáni pak YV rozhodne o jmenování nového manažera KTCM,

+d3) VV rozhodl o tennínu konání konference JŠS na sobotu 1t.2,2023 (14 dni před konáním koníbrence
SSCR). Ukol pro předsedu,JSS: neprodleně vyvěsit na web zám& svolání konťerence a následně pozvánku
s programem konťerence. Ukol pro jednotlir,é předsedy komisí: zptacovat a zveřejnit zprávy o činnosti do
27.1.2aT. Totéž pro hospodáře.

Ad 3) Předseda KM infonnoval VV o stavu a vyúčtování dotací zkraje,,
- dotace na sportovní činnost svazu je v_vúčtovaná a odevzdaná.
- dotace na KTCM je připravena k odevzdání.

Nový úktll pro KM: na neibližší schůzi projednat návrh struktury požadovaných dotací a seznámit s ním oddity
pracujicí s rnládeží.
Při tomto bodu bylo připomenuto, že je nutno zaktualizovat TK miádeže,

Ad 4) VV rozhodl o přidělení KP dospělých a mládeže na základě r,yhodnocení zájmu takto:
Mládež: - KP rapid: 27.5.20?3 - Písek

- KP blesk: nepřiděleno
- KP prakticky šach - KM vypíše konkuts do konce ledna

Mládež - družstva:
- i(P ml. žáci, QCC - termín bude upřesněn
- KP st. žáci - VŠrE __ termín bude upřesněn
- KP škol - KM vypíše konkrrrs do konce ledna

Dospěli. - KP Praktický šach - OPEN Novó Flrady 12. - 19 8 20]3 'r

- KP rapid, Písek včetně HDl8, 20
- KP btesk - Nové l{rady v rámci OPEN

Úkoly: Viz jednotlivé body.

Zapsall. Sýkora


