Statut vedoucího soutěže družstev řízené VV MKŠS, STK
MKŠS
Článek - 1. Vedoucí soutěže
Vedoucí soutěže družstev řízené VV MKŠS je pověřená osoba, která vykonává práva a
povinnosti řídícího orgánu v rozsahu stanoveném Soutěžním řádem, Rozpisem soutěže a tímto
Statutem.

Článek - 2. Funkční období vedoucího soutěže
1. Vedoucího soutěže jmenuje STK MKŠS a uvádí jej v Rozpisu soutěže a příslušném
zápise ze své schůze.
2. Volná místa vedoucích soutěží jsou zpravidla obsazována konkurzem.
3. Pokud není stanoveno jinak, platí jmenování na tři roky.
4. Vedoucí soutěže může být v odůvodněných případech kdykoliv rozhodnutím STK
MKŠS odvolán.
5. Pokud se vedoucí soutěže rozhodne odstoupit ze své funkce pro následující sezónu,
musí to oznámit STK MKŠS do konce probíhajícího řízené soutěže.
6. Pokud z jakéhokoliv důvodu hodlá odstoupit v průběhu soutěže, nepřísluší mu žádná
odměna za dosavadní práci ani náhrada výdajů.

Článek - 3. Úkoly vedoucího soutěže
1. Ve své činnosti vedoucí soutěže dbá na hladký a korektní průběh soutěže v souladu se
šachovými řády, sportovně technickými dokumenty a obecnými zásadami fair play.
2. Rozesílá družstvům oprávněným k účasti v soutěži Rozpis soutěže, který obdrží od
STK MKŠS.
3. Přijímá přihlášky družstev do soutěže, kontroluje jejich úplnost a správnost všech
přiložených dokladů.
4. V případě opožděných nebo neúplných přihlášek kontaktuje neprodleně příslušná
družstva a urguje zaslání přihlášek nebo jejich doplnění.
5. V případě uvolnění míst v soutěži kontaktuje náhradníka pro účast v soutěži dle SŘ.
6. Osobně se účastní losovací schůze. Pokud je losovací schůze svolána centrálně,
rozhoduje o termínu a místu konání, rozesílá družstvům pozvánky a řídí průběh
schůze. Losovací schůze musí být nejpozději 30 dní před začátkem soutěže.
7. Schvaluje soupisky družstev a kontroluje správnost a úplnost údajů na soupiskách.
8. Do 14 dnů po konání losovací schůze vydá a rozešle všem kontaktním osobám ve své
skupině Úvodní zprávu se soupiskami družstev, rozlosováním a všemi odchylkami od
stanovených začátků utkání. Aktivuje příslušnou soutěž na stránkách ŠSČR a úvodní
zprávu a rozpis soutěže včetně příloh zde zveřejní.
9. Vedoucí soutěže je povinen neprodleně po obdržení výsledků zveřejnit tyto na
stránkách ŠSČR (db.chess.cz) a straně chess-results.com, nejpozději však do 12
hodiny dne následujícím po hracím dni.
10. Vedoucí soutěže rovněž vydává číslovaný Zpravodaj se všemi výsledky družstev na
jednotlivých šachovnicích, rozhodčím utkání, průběžným pořadím a dalšími, pro
družstva závažnými, informacemi, a to nejpozději do 24 hodiny dne následujícího

po hracím dni. V KP vede elektronickou databázi partií, kterou odesílá všem
družstvům a umisťuje do databáze ŠSČR pravidelně po každém kole, nejpozději však
do 7-mi dnů po sehraném utkání.
11. Po soutěži vydává Závěrečnou zprávu s uvedením sestupujících a postupujících
družstev, alespoň stručnou rekapitulaci výsledků jednotlivců a s přehledem všech
udělených pokut. Součástí zprávy je i přehled aktivity rozhodčích. Závěrečnou zprávu
zasílá do 7 - mi dnů po skončení soutěže všem kontaktním osobám ve své soutěži,
předsedovi STK MKŠS a zveřejní ji na stránkách ŠSČR.
12. Informuje účastníky soutěží o skutečnostech významných pro hladký průběh soutěže
(změny v dokumentech a směrnicích, v herních termínech a začátcích utkání, změny v
soupiskách družstev, očekávané počty sestupujících apod.).
13. Všechny závazné dokumenty vydané vedoucím soutěže musí být k dispozici (ke
stažení) na internetových stránkách ŠSČR (např. úvodní a závěrečná zpráva,
zpravodaje z jednotlivých kol).
14. Odesílá ve stanovených termínech podklady pro zápočet na ELO (příp. FIDE ELO).
15. V případě porušení nebo zanedbání ustanovení soutěžních dokumentů ŠSČR, zejména
Soutěžního řádu, Rozpisu soutěže, Dodatku rozpisu nebo pokynů vydaných vedoucím
soutěže posuzuje důvody, které k porušení vedly a navrhuje udělení pokut v souladu
se Soutěžním řádem a Rozpisem soutěže. Pokuty poté schvaluje STK MKŠS po
skončení soutěží.
16. Je zván na schůze STK MKŠS. Pro tuto schůzi zpracovává krátkou zprávu s uvedením
důležitých skutečností z průběhu soutěže a případnými připomínkami družstev k řízení
soutěží, struktuře soutěží a ke sportovně technickým dokumentům. Tuto zprávu pak
zašle předsedovi STK MKŠS.

Článek - 4. Náhrady výdajů a odměňování vedoucích soutěží
1. V KP činí roční náhrada výdajů a odměna vedoucího soutěže 4 000 Kč, v KS
3 500 Kč.
2. V případě porušení povinností vedoucího soutěže (včetně opožděného zveřejňování
výsledků či zasílání zpravodajů) STK MKŠS přiměřeným způsobem sníží ohodnocení
vědoucího soutěže.

Ing. Jiří Kopta
předseda STK a KR OŠS

