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       Zápis ze schůze Komise mládeže č. 1/2017                                    
                (SVČ Asterix, Havířov 4.2.2017) 

Přítomni :  Ladislav Kopec, Jiří Novák, Zdeněk Holeksa, Tadeáš Makovička, Matouš Gemsa,  

Vlastimil Neděla  , Pavel Čech (host) 

Omluveni: Karel Handlíř Taťána Bogatková 

 

 

Program: 

1) Informace z konference MKŠS 2017 ze dne 3.2.2017 

2) Informace k projektu Podpora oddílů a kroužků 2017  

3) Listina krajských talentů 2016 

4) Probíhající soutěže mládeže jednotlivců i družstev  

5) Diskuze, ostatní 

 

 

Ad-1)  Byla podána krátká informace o volební konferenci MKŠS, která proběhla 3.2.2017 a na níž byl na 

další volební období do VV MKŠS zvolen přítomný Jiří Novák, jako pokračující předseda MKŠS 

a Ladislav Kopec, jako pokračující předseda Komise mládeže MKŠS.  

 

 

 

Ad-2)  Předseda prodiskutoval s ostatními členy nový projekt „Podpora oddílů a kroužků 2017“, který 

všichni přítomni obdrželi přílohou pozvánky na schůzi. Bylo dohodnuto, že seznam 

započitatelných turnajů tohoto projektu za MKŠS připraví dle loňského vzoru pan Karel Handlíř 

ve spolupráci s přítomným zástupcem oddílu Lokomotivy Krnov, panem Pavlem Čechem              

a předloží jej ke kontrole na příští schůzi .         Z: Karel Handlíř                            T: 25.3.2017  

 

 

 

Ad-3)  Byla krátce diskutována otázka kritérií pro zařazení na krajskou listinu talentů, zvláště pak výše ela 

na LOK. Bylo konstatováno, že stávající Listina krajských talentů 2016 (platná na rok 2017) již 

zůstane v nezměněné podobě. Výplata příspěvků jednotlivým talentům pak bude nejdříve možná 

až po skončení MČR mládeže 2017, na základě žádosti k rukám předsedy KM MKŠS. Pro další 

diskuzi na toto téma si pan Zdeněk Holeksa připraví podklady a příslušný návrh na případnou 

aktualizaci tohoto kritéria.                             Z: Zdeněk Holeksa                             T: 25.3.2017 

 

 

Ad-4) Předseda seznámil všechny přítomné zástupce pořadatelů již proběhlých turnajů mládeže, na které 

poskytuje MKŠS dotaci, že výplata této dotace je možná až po schválení rozpočtu MKŠS, což 

proběhlo až na konferenci 3.2.2017. V následujících dnech dá tedy pokyn k vyplacení této dotace 

hospodářce svazu.                                              Z: Ladislav Kopec                           T: 15.2.2017 
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Ad-5) V diskuzi se hlavně projednával blížící se turnaj KP mládeže družstev starších žáků, který proběhne 

dne 11.2.2017 v Krnově, zvláště pak v návaznosti na právo účasti hráčů v tomto turnaji a jejich 

zařazení do příslušných soupisek. Na základě platného Soutěžního řádu čl. 3.5.2 odstavce b) může 

být hráč uveden nejvýše na soupiskách dvou družstev v soutěžích řízených ŠSČR (to jsou 

soutěže vyjmenované v bodě 3.2.1 Soutěžního řádu – Extraliga mládeže a 1.liga mládeže) a 

kvalifikace pro tyto soutěže, řízené krajskými šachovými svazy. Komise mládeže proto 

upozorňuje na tuto skutečnost odpovědné funkcionáře dotčených družstev a pověřuje rozhodčího 

tohoto turnaje, aby před turnajem pečlivě zkontroloval, zda je toto dodrženo. Hráč, který poruší 

výše uvedené pravidlo bude ze soupisky tohoto turnaje vyškrtnut. 

 

 Byl rovněž diskutován turnaj KP mládeže v praktickém šachu, který proběhne ve dnech 28-

30.9.2017. Na pořadatelství tohoto turnaje bude vyhlášen konkurs.Z: Ladislav Kopec  T: 28.2.2017 

 

 Dále předseda všechny seznámil s novou verzí projektu ŠSČR „Podpora KTCM 2017“, který bude 

v roce 2017 realizován stejným způsobem jako v roce 2016. V souvislosti s tím, požádal předseda 

přítomné zástupce všech KTCM o aktualizaci plánu práce a činností jednotlivých KTCM, dle 

zaslaného vzoru roku 2016 a zpětné zaslání pro souhrnnému zpracování a zaslání na ŠSČR.  

Z: Odpovědní zástupci jednotlivých KTCM                                T: 25.3.2017 

  

 

 

 

 

 

 Další schůze Komise mládeže proběhne dne 25.3.2017, při závěrečném turnaji KP mládeže v rapid 

šachu Grand Prix v Dolním Benešově.  

 

                 

 

 

Zapsal:   Ladislav Kopec 

               lad.kopec@seznam.cz 

               m. 732 708 209   

mailto:lad.kopec@seznam.cz

