Zápis z volební schůze Okresního šachového svazu Karviná
konané v Orlové dne 12. 3. 2019
Přítomni – dle prezenční listiny:
Rychvaldský spolek šachový 1945 – Adamčík Bohdan
ŠK Inter Petrovice – Radecki Petr
Baník Havířov – Podlesný Pavel
Sokol Chotěbuz – Chmiel Jan
Slavoj Český Těšín – Gibiec Ernest
Šachový klub Karviná – Sobek Martin
SK Slavia Orlová – Novák Jiří
TJ Slovan Havířov – Kála Jiří
host: Brzezny Petr (Rychvaldský spolek šachový 1945)

1. Zahájení
Volební schůzi zahájil stávající předseda výkonného výboru (dále jen VV) okresního
šachového svazu (dále jen OŠS) Karviná pan Martin Sobek a přivítal všechny přítomné.
M. Sobek konstatoval, že z 12 oddílů, které spadají pod OŠS Karviná, je přítomno 8 delegátů
a schůze je tedy usnášeníschopná.
2. Volba výkonného výboru na nové funkční období 2019-2021
M. Sobek informoval, že již nemá zájem o práci ve VV v dalším funkčním období a nebude
znovu kandidovat. Členové stávajícího VV vyslovili poděkování panu Martinu Sobkovi za jeho
práci na postu předsedy VV v uplynulém funkčním období.
M. Sobek informoval, že do pětičlenného výboru bylo podáno pět návrhů na kandidaturu –
stávající členové: B. Adamčík, P. Brzezny, J. Kála, J. Novák a nově David Šimon.
Delegáti schválili počtem hlasů 7 z 8 Výkonný výbor OŠS Karviná na funkční období 2019-2021
ve složení: Adamčík Bohdan, Brzezny Petr, Kála Jiří, Novák Jiří a Šimon David.
3. Diskuze
P. Radecki – navrhl přísnější postihy za nenastoupení hráče v mistrovském zápase – např.
kontumace všech šachovnic od dané šachovnice dále, přísnější pokuta při opakovaném
prohřešku apod. V diskuzi bylo zmíněno, že tyto záležitosti upravuje soutěžní řád a OŠS nemá
příliš možnost tyto záležitosti ovlivnit.
P. Brzezny – navrhl zrušení pokuty za neobsazení šachovnice v okresním přeboru, stejně jako
je to v okresní soutěži. V diskuzi zazněly různé návrhy k danému tématu: zachování pokut
(výchovný efekt), zrušení těchto pokut, nebo převádění těchto pokut přímo družstvu soupeře
a nikoli OŠS. Záležitost byla předána k projednání a definitivnímu rozhodnutí VV.

Rozdělovník: 5x členové výboru, 12x předsedové oddílů, 1x MKŠS
Zapsal: Petr Brzezny

