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       Zápis ze schůze Komise mládeže č. 2/2018                                    
           (ZŠ Janáčkovo náměstí, Krnov 13.10.2018) 

 

Přítomni :  Ladislav Kopec, Jiří Novák, Zdeněk Holeksa, Tadeáš Makovička, Vlastimil Neděla,  

 Karel Handlíř, Matouš Gemsa  

Omluveni:  Taťána Bogatková 

 

 

 

Program: 

1) Krajský kalendář mládeže -  doplnění, schválení 

2) Informace k projektu Podpora oddílů a kroužků 

3) Hrací řád GP KP mládeže v rapid šachu - revize 

4) KP mládeže v praktickém šachu. 

5) Diskuze. 

 

 

Ad-1) Byl předložen ke schválení již dříve zpracovaný Krajský kalendář mládeže, zpracovaný panem 

Makovičkou. Na místě pak došlo k dohodě mezi zástupci jednotlivých oddílů k organizaci a 

termínů dalších postupových turnajů družstev mládeže. Krajský přebor škol proběhne ve 

dnech 15.1.2019 (1-5.třída, ŠK Orlová), 16.1.2019 (6-9.třída, Lokomotiva Krnov) a 17.1.2019 

(Střední školy, BŠŠ F-M). Krajský přebor družstev starších žáků proběhne 2.3.2019 v Orlové 

(SK Slávia Orlová) a KP mladších žáků se uskuteční dne 23.3.2019 ve Frýdku-Místku 

(BŠŠ). O tyto termíny bude doplněn a aktualizován  již zveřejněný Kalendář mládeže.  

 

 

 

Ad-2)  Předseda informoval, že všem zástupcům oddílů v MKŠS, kteří mají registrováno minimálně         

5 aktivních dětí a více, byly z MKŠS zaslány podrobné pokyny k vyúčtování projektu 

„Podpora oddílů a kroužků“. Připomněl všem přítomným termín odevzdání tohoto vyúčtování, 

tj. 22.10.2018, do kdy musí zástupci oddílů zaslat na e-mailovou adresu předsedy Komise 

mládeže a na adresu podporakrouzku@chess.cz požadované podklady k vyúčtování tak, aby 

stihl provést kontrolu a poté souhrnný seznam za celý kraj stačil zaslat k dalšímu zpracování 

odpovědné osobě tohoto projektu na ŠSČR.  

 

 

Ad-3)  Na základě předchozího usnesení schůze Komise mládeže došlo k revizi Hracího řádu soutěže 

KP Grand Prix mládeže v rapid šachu a to úpravou v bodě o uplatnění nemožného tahu. 

Rovněž došlo ke změně způsobu vyhodnocení pomocného hodnocení (Bucholtz -1) dle přijaté 

úpravy v Soutěžním řádě, nadřízeném dokumentu ŠSČR. Předseda předložil revizi Hracího 

řádu s těmito úpravami a hlasováním byl přijat s účinností od sezóny 2018/2019 
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Ad-4) Bylo provedeno vyhodnocení nedávno skončeného Krajského přeboru mládeže v praktickém 

šachu. Při vyhlášení pořadí totiž došlo k chybě v turnaji spojených kategorií U16 a U20.             

V kategorii U16 se hrálo o slevu na účast na MMaS, v kategorii U20 pak o postupy na polofinále 

juniorů a finále MČR juniorek. Vzhledem k velmi nízkému počtu účastníků přihlášených do 

kategorie U16 bylo před zahájením turnaje rozhodnuto o spojení těchto dvou kategorií do 

jednoho turnaje.  

           Na konci turnaje pak bylo chybně stanoveno pořadí postupujících účastníků na polofinále a finále 

juniorů, respektive juniorek, které bylo vyhlášeno dle umístění všech hráčů v turnaji. Na základě 

uznané námitky proti tomuto vyhodnocení bylo rozhodnutím VV MKŠS pořadí jednotlivých 

kategorii změněno v souladu ze Soutěžním řádem čl. 4.4.2 („V případě malého počtu účastníků v 

soutěži může ŘO před jejím zahájením rozhodnout o sloučení více kategorií do jednoho turnaje. 

Po sehrání takto sloučeného turnaje budou výsledky jednotlivých kategorií vyhodnoceny 

odděleně.“), hráči jednotlivých kategorií  byli vyhodnoceni odděleně podle jejich zaslaných 

přihlášek do turnaje před jeho zahájením a postupující na juniorské přebory byli stanoveni pouze 

z konečného pořadí hráčů původně přihlášených do kategorie U20.  

           Komise následně diskutovala  a řešila související problémy s původním nesprávným vyhlášením. 

Zajistila přidělení 1ks divoké karty do polofinále MČR juniorů pro původně nesprávně 

vyhlášeného hráče. Zabývala se rovněž dopisem a žádostí rodičů původně nesprávně vyhlášené 

hráčky o finanční podporu na účast v turnaji MČR juniorek. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o 

přiznání podpory, včetně její výše spadá do kompetence Výkonného výboru MKŠS, Komise 

mládeže tak pouze odhlasovala, že doporučuje VV MKŠS, aby na svém příštím zasedání tuto 

žádost projednal a nějak ji vyhověl. 

  

 

Ad-5)  V diskuzi se hovořilo hlavně o smyslu a významu turnaje KP mládeže v praktickém šachu. 

Rovněž bylo krátce komentován průběh společného soustředění KTCM, které proběhlo 

16. září v Havířově.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:   Ladislav Kopec 

               lad.kopec@seznam.cz 

               m. 732 708 209   
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